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Dni Olsztynka na wesoło!

Z pewnoœci¹ zagwarantuje to renomowany kabaret Elita z Wroc³awia, gwiazda ostat-
niego dnia imprezy. Poza tym bêdzie wiele innych atrakcji, m.in. koncerty zespo³ów:
“Peacemaker”, “Princess” (czeski “Queen”), “Riverboat Ramblers” (Ukraina) i “Mr.
Zoob”, programy dla dzieci, pokazy, ognie sztuczne, zabawa taneczna, parada Dni Olsz-
tynka. Szczegó³owy program na str. 17.

W dniu 19.05.2008r.
uczniowie klasy II i III Szko³y
Filialnej w Mierkach zostali
zaproszeni do studia Telewizji
Polskiej w Warszawie przy
ulicy Woronicza 17. Autorzy
programu dla dzieci Teleranek
wyró¿nili obie klasy za akty-
wny udzia³ w telerankowych
konkursach. By³o to dla nas
ogromne prze¿ycie. Dzieci
bardzo chêtnie ogl¹daj¹ Teler-
anek i zapamiêtuj¹ pytania, na

które wszyscy wspólnie
szukamy odpowiedzi. Mo¿e-
my siê pochwaliæ, ¿e uda³o siê
nam ju¿ kilkakrotnie wygraæ
nagrody. To s¹ wielkie emoc-
je. Informacja, ¿e uda³o nam
siê prawid³owo rozwi¹zaæ
konkurs i wygraæ nagrodê i
napis na ekranie "uczniowie
Szko³y Filialnej w Mierkach "
pozostaje nam na d³ugo w
pamiêci.

c.d. na str. 9
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•Burmistrz uczestniczy³
w kilku zebraniach wiejs-
kich. W Platynach, omó-
wiono zasady korzystania
ze œwietlicy, do której
kupiono sprzêt i wyposa-
¿enie oraz urz¹dzono teren
ze œrodków Unii Euro-
pejskiej w ramach dzia³a-
nia "Odnowa wsi i dzie-
dzictwa kulturowego".
Gmina otrzyma tu refun-
dacjê oko³o 30 tys. z³. Na
zebraniach w Zawadach,
Mañkach i Witramowie
mówiono, m.in. o remon-
tach dróg i zorganizowaniu
boiska dla m³odzie¿y.   
• Od kwietnia br.

mieszkañcy Waplewa i
okolicznych miejscowoœci
mog¹ korzystaæ z 10
stanowisk komputerowych
z programu "Wioska inter-
netowa - kszta³cenie na
odleg³oœæ na terenach
wiejskich". Pracownia jest
dostêpna nieodp³atnie
przez 7 dni w tygodniu, w
godzinach popo³udnio-
wych. Dotychczasowe
wydatki zrealizowano ze
œrodków Unii Europe-
jskiej, finansowanie fun-
kcjonowania dzia³alnoœci
tego punktu Gmina prze-
jmie od wrzeœnia br.
•Burmistrz odby³ kilka

spotkañ z Dyrektorem
Muzeum Budownictwa
Ludowego - Skansen w
Olsztynku (instytucji kul-
tury podlegaj¹cej Marsza-
³kowi Województwa War-
miñsko - Mazurskiego) w
sprawie umo¿liwienia
mieszkañcom Olsztynka
nieodp³atnego wejœcia do
Skansenu, jako miejsca
spacerowego. Ca³kowicie
wolny wstêp bêdzie jednak
tylko podczas 4 imprez, tj.
z okazji Dnia Dziecka,
œwiêta Zielone Œwi¹tki,
Dni Olsztynka i Gminnych
Do¿ynek. Natomiast
oprócz biletów upowa¿nia-
j¹cych do zwiedzania
obiektów bêd¹ tañsze bile-
ty, tzw. spacerowe.
• Gmina Olsztynek

wspó³pracowa³a z Muzeum
Budownictwa Ludowego i
Powiatem Olsztyn przy
organizacji II TARGÓW
CH£OPSKICH 3 i 4 maja.
•Burmistrz i przewodni-

cz¹cy rady miejskiej
uczestniczyli w posiedze-

niu sesji rady m³odzie-
¿owej, na której 3 radnych,
wybranych w wyborach
uzupe³niaj¹cych w Zespole
Szkó³ i w Gimnazjum w
Olsztynku, z³o¿y³o œlubo-
wanie, omówiono projekt
"Bezpieczne wakacje"
(impreza by³a zorganizo-
wana w dniu 30 maja br.)
oraz projekt "M³odzi w
przejrzystej Polsce - Akty-
wny samorz¹d", który rea-
lizuj¹ szko³y we wspó³pra-
cy z samorz¹dem gmin-
nym w 10-ciu gminach w
Polsce i równoczeœnie na
Litwie. Koordynatorem
jest Centrum Edukacji
Obywatelskiej w Warsza-
wie, które pokrywa te¿
wszystkie koszty. Celem
programu jest realizowanie
licznych dzia³añ eduka-
cyjnych w szko³ach pod-
wy¿szaj¹cych œwiadomoœæ
prawn¹ m³odych obywateli
na temat funkcjonowania
instytucji publicznych i
samorz¹du lokalnego oraz
przys³uguj¹cych im praw. 
•Burmistrz uczestniczy³

w wyjazdowym posiedze-
niu Komisji Ochrony
Œrodowiska Sejmiku
Województwa Warmiñsko-
Mazurskiego, które odby³o
siê w Skansenie w Olsz-
tynku. G³ówne tematy
posiedzenia to problemy
zanieczyszczeñ rzeki
Jemio³ki i kierunki rozwo-
ju Skansenu.
•Burmistrz uczestniczy³

w spotkaniu zorganizowa-
nym w Ostródzie dot.
budowy  drogi ekspreso-
wej Olsztynek - Ostróda,
obecni byli równie¿ so³tysi
so³ectw po³o¿onych przy
tej trasie.
• Przeprowadzono

konkurs na stanowisko
stra¿nika miejskiego. Z
dniem 15 kwietnia br. na
tym stanowisku na okres 1
roku  zatrudniony zosta³
£ukasz Fija³kowski z Olsz-
tynka,  w tym czasie pra-
cownik jest zobowi¹zany
uczestniczyæ w specjalisty-
cznym szkoleniu i zdaæ
pozytywnie egzamin. 
•Z³o¿ono wniosek do

Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska o
dofinansowanie  ze œrod-
ków unijnych w kwocie
oko³o 10.000.000 z³ na

budowê kanalizacji sani-
tarnej na trasie Olsztynek -
Jemio³owo - Kunki  -
Paw³owo - Waplewo i
Olsztynek - £utynówko -
£utynowo - Nadrowo -
Lipowo Kurkowskie -
Kurki oraz wniosek do
PEFRON-u o 200.000 z³.
na samochód przysto-
sowany do przewo¿enia
osób niepe³nosprawnych.
•W œlad za wczeœniej

z³o¿onym wnioskiem Bur-
mistrz podpisa³ z PEFRON
w Olsztynie umowê na
realizacjê pilota¿owego
programu "Uczeñ na wsi -
pomoc w zdobyciu wy-
kszta³cenia przez osoby
niepe³nosprawne zamie-
szkuj¹ce gminy wiejskie
oraz gminy miejsko-
wiejskie". Pozyskano œrod-
ki finansowe dla 11
uczniów szkó³ podsta-
wowych - 10.680 z³, dla 6
uczniów gimnazjum 6.000
z³ oraz dla 2 uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych -
2.000 z³.  
•Burmistrz uczestniczy³

w spotkaniu z przedsta-
wicielk¹ Fundacji Pamiêæ
na którym omówiono
sprawy dot. organizo-
wanego przez Fundacjê
obozu m³odzie¿owego w
okresie wakacji -  (7 - 25
lipiec br.). M³odzie¿ gim-
nazjalna  z Goleniowa,
Szczecina i Olsztynka oraz
z Niemiec bêdzie porz¹d-
kowa³a w Gminie Olsz-
tynek tereny wskazanych
cmentarzy wojennych. 
•Na spotkaniu z  projek-

tantem wybranym  w dro-
dze przetargu na opraco-
wanie dokumentacji kolek-
torów s³onecznych usta-
lono, i¿ Gmina opracuje
podk³ady geodezyjne na
teren objêty opracowaniem
a projektant opracuje
dokumentacjê techniczn¹
na modernizacjê kot³owni
przy ul. Daszyñskiego w
Olsztynku i przygotuje
wniosek o dofinansowanie
do Ekofunduszu.
• Burmistrz podpisa³

akty notarialne na nieod-
p³atne pozyskanie gruntów
z  zasobów  Agencji Nieru-
chomoœci Rolnych Odzia³
Terenowy w Olsztynie,
dot. 10 dzia³ek (w tym pod
boisko)  o ogólnej pow.

0,8921 ha po³o¿onych w
Ameryce i dzia³ki pod
boisko o pow. 0,9007 ha w
Nadrowie.       
•Burmistrz i mieszkañ-

cy Swaderek spotkali siê z
przedstawicielami Dyre-
kcji Dróg Krajowych i
Autostrad w sprawie prze-
budowy mostu w Swa-
derkach. Mieszkañcy zg³o-
sili wniosek o wybudowa-
nie chodnika na trasie od
Zak³adu Rybackiego do
przystanku autobusowego.
•Burmistrz uczestniczy³

te¿ w zebraniu mieszkañ-
ców Rady Osiedla Nr 1  w
Olsztynku, by³ obserwa-
torem IX Powiatowej Cor-
ridy Ortograficznej zorga-
nizowanej przez Gim-
nazjum w Olsztynku, zor-
ganizowa³ spotkania na-
uczycieli i m³odzie¿y z
projektantami zagospo-
darowania terenu przyzam-
cza i rewitalizacji rynku,
uczestniczy³ w spotkaniach
dot. organizacji Olszty-
neckiej Majówki, Festynu
Z i e l o n o œ w i ¹ t k o w e g o ,
Gminnych Dni Rodziny i
Dni Olsztynka.
• W kwietniu prze-

kazano wykonawcom pla-
ce budowy w celu:

a) wykonania na-
wierzchni ulic Agrestowa i
Morelowa w Olsztynku -
prace s¹ realizowane, 

b) wykonania sieci
wodno - kanalizacyjnej na
osiedlu domków jedno-
rodzinnych przy ul. Jemio-
³owskiej w Olsztynku.
•W minionym okresie

przeprowadzono przetargi: 
a) na udzielenie kredytu

bankowego na termomo-
dernizacjê budynku Przed-
szkola Miejskiego w Olsz-
tynku. W I przetargu
wp³ynê³y dwie oferty -
przetarg zosta³ uniewa-
¿niony z powodu uchybieñ
formalnych. W II wp³ynê³a
jedna poprawna oferta -
umowa kredytowa pod-
pisana z Bankiem Spó³-
dzielczym w Olsztynku
zawiera klauzurê zmniej-
szenia sp³aty o premiê ter-
momodernizacyjn¹,

b) na opracowanie pro-
jektu technicznego wraz z
uzyskaniem pozwolenia na
budowê kanalizacji sani-
tarnej Olsztynek - Sama-

gowo - Mañki - Makruty. I
przetarg nie zosta³ roz-
strzygniêty, gdy¿ w wyz-
naczonym terminie nie
wp³ynê³a ¿adna oferta. Do
II przetargu wp³ynê³y 4
oferty w kwotach brutto od
143.833 z³. do 390.653 z³,
najtañsz¹ przed³o¿y³o
Przedsiêbiorstwo Obs³ugi
Inwestycji SAN-SYSTEM
z Olecka,

c) na opracowanie doku-
mentacji technicznej wraz
z uzyskaniem pozwolenia
na budowê kanalizacji  na
trasie Olsztynek - Kró-
likowo - Lichtajny -
Drwêck. Wp³ynê³o 5 ofert
w kwotach brutto od
98.820 z³ do 306.105,32 z³,
najtañsz¹ przed³o¿y³o
Przedsiêbiorstwo Inwesty-
cyjno-Us³ugowe "Inwest-
projekt" sp. z o.o. w Olsz-
tynie, 

d) na remont nawierz-
chni ulicy Górnej  w Olsz-
tynku wp³ynê³y 4 oferty w
kwotach brutto od
53.296,16 z³ do 93.737,07
z³. Najkorzystniejsz¹
przedstawi³o Przedsiêbior-
stwo Budowy Dróg,
Mostów i Robót In¿y-
nieryjnych "Budromost"
Spó³ka z o.o. w Ostródzie,

e) na remont nawierzch-
ni ulic Sk³adowej i
Krótkiej w Olsztynku
wp³ynê³y 3 oferty w kwo-
tach brutto od 105.608,89
z³. do  135.111,55z³. Naj-
korzystniejsz¹ przedsta-
wi³a Firma PUDiZ Spó³ka
z o.o. w Olsztynie,

f) na termomodernizacjê
budynku Przedszkola
Miejskiego w Olsztynku
wp³ynê³o 10 ofert w
kwotach brutto od
851.745,34 z³ do
1.368.149,61 z³,

g) na dostosowanie
kompleksu budynków
Szko³y Podstawowej w
Olsztynku ul. Ostródzka 2
do potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych (otwarcie
ofert 6 czerwca br.). Na
realizacjê tego zadania
Gmina otrzyma³a zapew-
nienie dofinansowania na
roboty budowlane ze œrod-
ków PEFRON, koor-
dynowanych przez Urz¹d
Marsza³kowski (do kwoty
80.000 z³, nie wiêcej jak
50%), z³o¿ony zosta³

Z PRAC BURMISTRZA I RADY MIEJSKIEJ
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równie¿ wniosek do
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie o dofi-
nansowanie zakupu wypo-
sa¿enia (schodo³azów) w
kwocie oko³o 35.000 z³,
wniosek nie zosta³ jeszcze
rozpatrzony. 
•Og³oszono nabór na

wolne stanowisko urzêd-
nicze w referacie planowa-
nia i finansów Urzêdu
Miejskiego w Olsztynku w
zwi¹zku z odejœciem pra-
cownika na emeryturê
(og³oszenie zamieszczone
jest w BIP-ie i na tablicy
og³oszeñ UM).
•W minionym okresie

Burmistrz wyda³ zarz¹-
dzenia w sprawach: - usta-
lenia na rok 2008 planu
finansowania form dosko-
nalenia zawodowego nau-
czycieli, maksymalnej
kwoty dofinansowania
op³at za kszta³cenie oraz
specjalnoœci i form kszta³-
cenia, na które dofinan-
sowanie jest przyznawane;
- wprowadzenia zmian w
bud¿ecie na 2008 rok;
- powo³ania komisji prze-
targowej do przeprowadza-
nia oceny i wyboru ofert w
postêpowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
na dostawê materia³ów
budowlanych do remontu
nawierzchni chodników na
terenie Miasta i Gminy
Olsztynek w 2008 r.;
- wydzier¿awienia czêœci
dzia³ki nr 17/26 po³o¿onej
w obrêbie nr 4; -ustalenia
stawki czynszu za dzier-
¿awê gruntu na terenie
Miasta i Gminy Olsztynek;
- udzielenia pe³nomocni-
ctwa Dyrektorowi Miej-
skiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Olsztynku;
- powo³ania Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alko-
holowych dzia³aj¹cej na
terenie Gminy Olsztynek;

- przyjêcia regulaminu w/w
komisji; - nieodp³atnego
przekazania Zak³adowi
Gospodarki Komunalnej w
Olsztynku agregatu pr¹-
dotwórczego pozyskanego
z Wydzia³u Zarz¹dzania
Kryzysowego w Olsztynie;
- sprzeda¿y gruntu nie-
zabudowanego; - wydzier-
¿awienia domków let-
niskowych na dzia³ce
oznaczonej nr 8/2 po³o-
¿onego w Z¹biu; - wydzier-
¿awienia czêœci dzia³ki
oznaczonej nr 278 po³o-
¿onej w obrêbie Mierki;
- powo³ania komisji prze-
targowej do przeprowadza-
nia oceny i wyboru ofert w
postêpowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
dotycz¹cego wykonania
robót budowlanych termo-
modernizacji budynku
Przedszkola Miejskiego w
Olsztynku; - powo³ania
komisji przetargowej do
przeprowadzania oceny i
wyboru ofert w postêpowa-
niu o udzielenie zamó-
wienia publicznego doty-
cz¹cego wykonania robót
budowlanych dostosowania
kompleksu budynków
Szko³y Podstawowej w
Olsztynku ul. Ostródzka 2
do potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych.

Posiedzenie XIV sesji
Rady Miejskiej w Olsz-
tynku odby³o siê w dniu 29
kwietnia  2008r. G³ównym
punktem sesji by³o rozpa-
trzenie sprawozdania z
wykonania bud¿etu gminy
za rok 2007, w ramach tego
punktu radni, so³tysi, prze-
wodnicz¹cy rad osie-
dlowych oraz goœcie wy-
s³uchali wyst¹pienia Bur-
mistrza Olsztynka do spra-
wozdania z wykonania
bud¿etu i zostali zapoznani
z opini¹ Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsz-

tynie o sprawozdaniu.
Nastêpnie przedstawiono
opiniê komisji rewizyjnej
rady miejskiej w sprawie
wykonania bud¿etu gminy
i wniosek tej komisji w
sprawie udzielenia Bur-
mistrzowi Olsztynka abso-
lutorium za rok 2007. Po
zapoznaniu siê z opini¹
Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Olsztynie
rada jednog³oœnie uchwa-
li³a absolutorium.

Wys³uchano równie¿
informacji Burmistrza
Olsztynka o pracy miêdzy
sesjami, dokonano oceny
dzia³alnoœci i wyników
finansowo - rzeczowych za
rok 2007 Zak³adu Gospo-
darki Komunalnej i Zak³a-
du Gospodarki Mieszkan-
iowej w Olsztynku (szcze-
gó³ow¹ analizê tych zagad-
nieñ przedstawi³ przewo-
dnicz¹cy komisji gospodar-
ki i bud¿etu). Uchwalono
regulamin okreœlaj¹cy
wysokoœæ dodatków do
wynagrodzenia zasadni-
czego oraz szczegó³owe
warunki ich przyznawania,
wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe i doraŸne
zastêpstwa dla nauczycieli,
a tak¿e wysokoœæ, szcze-
gó³owe zasady przyznawa-
nia i wyp³acania nauczy-
cielskiego dodatku mie-
szkaniowego oraz podjêto
uchwa³y w sprawach:
- wprowadzenia zmian w
bud¿ecie na rok 2008;
- zatwierdzenia bilansu i
rachunku zysków i strat za
rok 2007 Gminnego Cen-
trum Zdrowia Zespo³u
Publicznych  Zak³adów
Opieki Zdrowotnej oraz
Miejsko - Gminnego Oœro-
dka Kultury w Olsztynku;
- udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Olsz-
tyñskiemu 650.000 z³ na
modernizacjê dróg powia-
towych, tj. ulicy Leœnej w

Olsztynku (550.000 z³) i
drogi do Platyn (100.000
z³), dofinansowanie nie
mo¿e przekroczyæ 50%
wartoœci zadania; - zmiany
uchwa³y w sprawie ustale-
nia najni¿szego wyna-
grodzenia zasadniczego
oraz okreœlenia wartoœci
jednego punktu w z³otych
w zak³adach i jednostkach
bud¿etowych Gminy Olsz-
tynek; - upowa¿nienia do
z³o¿enia wniosku aplika-
cyjnego "Ochrona wód
zbiornika  Olsztynek 212
poprzez budowê kanaliza-
cji zbiorczej w Gminie
Olsztynek" oraz przyjêcia
przedsiêwziêcia do realiza-
cji; - przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzennego
fragmentów wsi Kurki;
- uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego terenu
po³o¿onego w obrêbie
Jemio³owo; - przyjêcia
Gminnego Programu Akty-
wnoœci Lokalnej "Nie jutro
lecz dziœ" - lokalnego pro-
gramu integracji spo³ecznej
i zawodowej beneficjantów
Miejskiego Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej w Olsz-
tynku; - podniesienia
kwoty dodatku do zasi³ku
rodzinnego z tytu³u uro-
dzenia wiêcej ni¿ dwoje
dzieci podczas jednego
porodu; - wyra¿enia zgody
na przyst¹pienie nowej
gminy do Zwi¹zku Gmin
Regionu Ostródzko -
I³awskiego "Czyste Œro-
dowisko"; - zmiany Statutu
Gminnego Centrum Zdro-
wia Zespo³u Publicznych
Zak³adów Opieki Zdrowo-
tnej w Olsztynku.

Komisje rady miejskiej
na posiedzeniach ana-
lizowa³y nastêpuj¹ce za-
gadnienia:

- komisja rewizyjna

przeprowadzi³a kontrolê
Zak³adu Gospodarki Mie-
szkaniowej w Olsztynku w
zakresie zaleg³oœci czyn-
szowych w lokalach mie-
szkalnych i u¿ytkowych,
sprawdzi³a szczegó³owo
miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego
terenu z³o¿a kruszywa "Wi-
tramowo" oraz sprawdzi³a
zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych w
wybranych lokalach, 

- komisja spraw
spo³ecznych zapozna³a siê
ze stanem bezpieczeñstwa i
porz¹dku publicznego
(wys³ucha³a sprawozdañ i
informacji o pracy Komi-
sariatu Policji w Olsztynku,
Stra¿y Miejskiej i Ocho-
tniczej Stra¿y Po¿arnej),
problemem ochrony olszty-
neckich zabytków a na
posiedzeniu w czerwcu
zajmie siê dzia³alnoœci¹
Miejsko-Gminnego Oœrod-
ka Kultury w Olsztynku,
sprawami edukacji pub-
licznej (wyniki nauczania
w szko³ach podstawowych
i gimnazjum, remonty w
placówkach oœwiatowych
oraz plany zwi¹zane z
organizacj¹ czasu wolnego
dzieci i m³odzie¿y w okre-
sie wakacji),

- komisja gospodarki i
bud¿etu przeanalizowa³a
informacjê o prowadzeniu
robót publicznych i prac
interwencyjnych na terenie
miasta i gminy oraz utrzy-
maniu czystoœci i porz¹d-
ku.  

Bêd¹ te¿ omawiane
zasady wspó³pracy po-
miêdzy gmin¹ a nadleœni-
ctwami, stan obecny i per-
spektywy rozwoju gospo-
darki œciekowej oraz przy-
gotowanie gminy do
sezonu turystycznego.

Pañstwu Marianowi i Alinie Waleryœ

wyrazy szczerego ¿alu i g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci MAMY i TEŒCIOWEJ

sk³adaj¹ Radni Rady Miejskiej, Burmistrz Olsztynka,

pracownicy Urzêdu Miejskiego 

oraz Zespo³u Administracji Szkó³ i Przedszkoli w Olsztynku

Og³oszenia drobne

Kupiê zad³u¿on¹ spó³kê z o.o., tel. 0-692-731-041

Kupiê dzia³kê z domkiem nad jeziorem. Tel. 692-400-922

Kupiê ziemiê, gospodarstwo, siedlisko, p³atnoœæ gotówk¹.
Tel. 500 533 223
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Z dawnych czasów pozosta³y
nieliczne œlady materialne dzia-
³alnoœci cz³owieka. S¹ to tzw.
zabytki, które maj¹ ogromne
znaczenie dla nas i naszych
nastêpców. Wa¿n¹ rolê odgrywa-
j¹ zabytkowe nieruchomoœci
stanowi¹ce istotny element pejza-
¿u miast i wsi. Mimo ogromnych
zniszczeñ wojennych na terenie
obecnej Polski zachowa³o siê
ponad 45 760 obiektów za-
bytkowej architektury i budowni-
ctwa, z tego 16 528 budynków
mieszkalnych i 10754 sakral-
nych.

Obiekty zabytkowe podlegaj¹
szczególnej ochronie prawnej, co
sankcjonuje ustawa o ochronie
zabytków z dnia 23 lipca 2003r.
Zawiera ona okreœlenie przed-
miotu i zakres ochrony, zajmuj¹-
cych siê ni¹ organów, normuje
problematykê spo³ecznej opieki
nad zabytkami. Nak³ada na
w³adze pañstwowe, samorz¹dowe
oraz na w³aœcicieli obowi¹zek
szczególnej ochrony i przewiduje
sankcje karne dla wszystkich,
którzy niszcz¹ obiekty zabytkowe
lub dzia³aj¹ bez uzgodnienia z
konserwatorem zabytków. Kara
mo¿e byæ na³o¿ona w postaci
grzywny lub pozbawienia wol-
noœci, nawet do piêciu lat.

Na terenie gminy Olsztynek
istnieje kilkadziesi¹t obiektów
zabytkowej architektury, nie
licz¹c zbiorów Muzeum Bu-
downictwa Ludowego. Wiêk-
szoœæ stanowi¹ budowle

zabytkowe z koñca XIX i XX
wieku. Obiektów zabytkowych z
dawniejszych czasów zachowa³o
siê niewiele. S¹ to: zamek, tzw.
Dom Mrongowiusza, dawny koœ-
ció³ ewangelicki (obecnie salon
wystawowy MBL), kilka koœ-
cio³ów wiejskich (Mañki, Kurki,
Wigwa³d, Waplewo), zespo³y
parkowo - dworskie i przede
wszystkim mury obronne Olsz-
tynka, które mo¿na zaliczyæ do
najwa¿niejszych tego typu obiek-
tów zabytkowych na terenie
ca³ego województwa warmiñsko
- mazurskiego. S¹ to najlepiej
zachowane kamienne mury
obronne ze wszystkich miast

naszego województwa i, chocia¿-
by z tego wzglêdu, wymagaj¹
szczególnej ochrony i podjêcia
dzia³añ maj¹cych na celu ich
wyeksponowanie i odrestauro-
wanie. Zabiegi o rewitalizacjê
starego miasta trwaj¹ od kilku lat,

ale niestety bez rezultatu. Brakuje
dobrej woli, zrozumienia tematu i
chêci podjêcia skutecznych dzia-
³añ. Wszystkie dotychczasowe
w³adze, w tym obecny burmistrz
i rada miejska jakby siê ba³y
trudnoœci zwi¹zanych z rewita-
lizacj¹ i nie maj¹ sprecy-

zowanego celu do którego nale¿y
d¹¿yæ. Zadanie to, niezwykle
wa¿ne dla stworzenia nowego
wizerunku centrum Olsztynka,
jest przesuwane z roku na rok z
ró¿nych powodów. Urzêdnicy
zajmuj¹ siê przygotowywaniem
planów zagospodarowania dla
ró¿nych miejscowoœci na terenie
gminy i nie maj¹ czasu ani spec-
jalnych chêci ¿eby uporz¹dkowaæ
wreszcie sprawy formalnoprawne
dzia³ek budowlanych na obszarze
miasta. Niestety, czas ucieka i
malej¹ szanse na stworzenie
dobrego projektu na rewitalizacjê
centrum Olsztynka i pozyskanie
œrodków zewnêtrznych. Warto
podkreœliæ fakt, ¿e nawet bez
otrzymania wsparcia finan-
sowego z zewn¹trz warto podj¹æ
trud sensownego zagospodarowa-
nia starej czêœci miasta, gdy¿
przyniesie to wymierne korzyœci
finansowe i pozwoli zlikwidowaæ

koszmarne relikty komunisty-
cznej zabudowy, w postaci
chlewików i gara¿y.

Zgodnie z ustaw¹ (Art. 72 pkt.
2) samorz¹d terytorialny (w tym
przypadku w³adze gminy) ma
obowi¹zek sprawowania opieki
nad zabytkami na swoim terenie
oraz finansowania prac konser-
watorskich, restauratorskich
robót budowlanych przy obiek-
tach zabytkowych stanowi¹cych
jego w³asnoœæ. W³adze Olsztynka
w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat
przeznaczy³y mizerne œrodki
finansowe na ochronê zabytków i
praktycznie nic nie uczyni³y,
¿eby pozyskaæ pieni¹dze unijne
na odnowienie chocia¿by jednego
obiektu. Budowle zabytkowe
stanowi¹ce w³asnoœæ starostwa
olsztyñskiego (zamek) i urzêdu
marsza³kowskiego (dawny koœ-
ció³ ewangelicki i tzw. Dom
Mrongowiusza) zosta³y piêknie
odnowione. Natomiast Olsztynek
traktuje po macoszemu swój naj-
cenniejszy zabytek czyli mury
miejskie. Praktycznie nikt nie
troszczy siê o ich stan techniczny.
Brakuje dokumentacji konserwa-
torskiej okreœlaj¹cej stan
zachowania, mo¿liwoœci adapta-
cji z uwzglêdnieniem history-
cznej funkcji i wartoœci murów
miejskich. Jedynym pozytywnym
akcentem jest, wymuszone przez
Muzeum Budownictwa Ludo-
wego, wspólne dzia³anie maj¹ce
na celu odtworzenie fragmentu
murów obronnych w pó³nocno -
zachodnim naro¿niku przy
zamku, tu¿ za lodowiskiem.

Ca³kowicie niezrozumia³a jest
polityka wojewódzkiego konser-
watora zabytków, który ludziom
postêpuj¹cym uczciwie i zgodnie
z prawem narzuca drakoñskie
warunki, a osoby ³ami¹ce prawo

COŒ Z HISTCOŒ Z HISTORIIORII

"Cudze chwalicie, swego nie znacie,
sami nie wiecie co posiadacie"

Ochrona zabytków

Zachowany fragment muru miejskiego we wschodnim naro¿u.

Odbudowany dawny koœció³ ewangelicki. Obecnie salon wysta-
wowy MBL.

Na œredniowiecznym murze miejskim powsta³o kamienne
ogrodzenie prywatnej posesji.
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traktuje z niezwyk³¹ pob³a¿liwoœ-
ci¹. Przyk³adem tego mo¿e byæ
wymiana okien w budynkach
zabytkowych w centrum Olsztyn-
ka, czy samowolne rozebranie
fragmentu œredniowiecznego
muru i budowa na jego miejscu
kamiennego ogrodzenia. Jeszcze
bardziej oburzaj¹ce jest do-
prowadzenie obiektów zabytko-
wych do ca³kowitej ruiny
poprzez blokowanie wszelkich
prac ratunkowych. Tak siê sta³o z
pa³acem w Warlitach, który
zosta³ rozebrany do fundamen-
tów i odbudowany od nowa. Ale
czy jest to obecnie jeszcze obiekt
zabytkowy?

W Kurkach znajduje siê wiejs-
ki koœció³ek z XVIII wieku,
piêknie po³o¿ony na wzgórzu.
Murowany z ceg³y, kryty czer-
won¹ dachówk¹ z barokowym
he³mem wieñcz¹cym kwadra-
tow¹ wie¿ê. Dawniej by³a to
œwi¹tynia ewangelicka, ale kiedy
wiêkszoœæ Mazurów opuœci³a
swoje ojczyste strony koœció³
opustosza³ i przez wiele lat nikt
siê nim nie opiekowa³. Mocno

zdewastowany zosta³ przejêty
przez parafiê rzymsko - katolick¹
w Pluskach. Ten wartoœciowy
zabytek wymaga remontu, ale
parafia jest biedna i proboszcz z
Plusk nie jest w stanie tego zro-
biæ. W chwili obecnej koszty
naprawy dachu i stolarki okiennej
nie s¹ zbyt wysokie, ale nikogo
to nie obchodzi. Ani w³adze
gminy, ani konserwator zabytków
nie s¹ zainteresowani ratowaniem
cennego zabytku. W tej chwili
szkoda kilkunastu tysiêcy z³o-
tych, a za jakiœ czas, kiedy œwi¹-
tynia ulegnie zniszczeniu
wskutek dziurawego dachu, trze-
ba bêdzie wydaæ setki tysiêcy
z³otych lub koœció³ - spisaæ na
straty. To jest w³aœnie przyk³ad
ludzkiej g³upoty i urzêdniczej
filozofii dzia³ania. Lepiej nic nie
robiæ i czekaæ cierpliwie a¿ siê
problem sam rozwi¹¿e. Znie-
czulica w³adz i osób odpo-
wiedzialnych za ratowanie
zabytków jest przera¿aj¹ca. W
pogoni za nowoczesnoœci¹
niszczy siê dzie³a minionych
pokoleñ, patrzy siê z niechêci¹ na

zrujnowane pa³ace, stare domy,
zaroœniête cmentarze. Ci¹gle tkwi
w nas homo sovieticus, czyli taki
twór, który chce wszystko co
stare zniszczyæ i zbudowaæ nowe
i lepsze. Tylko, ¿e to ju¿ prze-
rabialiœmy i efekty tego ekspery-

mentu okaza³y siê tragiczne.
Szanujmy zabytki, gdy¿ jesteœmy
równie¿ po to, ¿eby naszym
nastêpcom przekazaæ materialne
dzie³a minionych pokoleñ w jak
najlepszym stanie.

KuŸniewski Bogumi³

Pa³ac w Warlitach w trakcie odbudowy.

Podczas spotkañ pewna Pani -
przedsiêbiorca z naszej Gminy
przekaza³a na moje rêce nie-
codzienny dokument - DZIE-
SIÊÆ PRZYKAZAÑ WSKA-
ZUJ¥CYCH POLAKOWI
JEGO OBOWI¥ZKI WZ-
GLÊDEM POLSKIEGO
RZEMIOS£A, PRZEMYS£U
I HANDLU z roku 1933. 

Nie chcê, aby ten dokument
wisia³ tylko w moim gabinecie,
dlatego przedstawiam Go
Pañstwu w ca³oœci. Jed-
noczeœnie dzielê siê z Pañst-
wem spostrze¿eniami, ¿e doku-
ment ten mimo 75 lat od czasu
jego opracowania w zasadzie
nie straci³ swojej aktualnoœci.

" 1.Nie bêdziesz mia³ obcego
rzemios³a, przemys³u i handlu
przed rodzim¹ wytwórczoœci¹.
2.Nie obni¿aj wartoœci jej
nadaremnie, lecz buduj na niej
lepsz¹ przysz³oœæ kraju.
3.Dnie odpoczynku spêdzaj we
w³asnym kraju i pamiêtaj
wszêdzie i zawsze o obo-
wi¹zkach swoich wzglêdem pol-
skiego rzemios³a, przemys³u i
handlu.

4. Czcij rzemios³o, handel i
przemys³ polski.
5. Nie zabijaj ducha twórczoœci
w narodzie przez obojêtnoœæ
swoj¹ do produkcji polskiej.
6. Nie ³ó¿ pieniêdzy na rozwój
cudzego rzemios³a, przemys³u i
handlu.
7. Nie okradaj Ojczyzny swej
kupuj¹c obce towary.
8. Nie dawaj fa³szywego
œwiadectwa o rzemioœle i prze-
myœle polskim, zanim ich
wprzód nie poznasz.
9. Ukochaj wszystko co polskie!
Nie po¿¹daj obcego!
10. Ani pragnij szat dla siebie,
ani ¿adnej rzeczy, która obcego
jest pochodzenia. Bêdziesz
mi³owa³ Ojczyznê si³ami wszys-
tkimi, a wtedy staniesz w naro-
dach wolnych pomiêdzy wolny-
mi.

Anno Domini 1933”

Niestety, dokument przedsta-
wiony powy¿ej nie posiada
informacji, kto by³ jego auto-
rem.

Miros³aw Stegienko
Burmistrz Olsztynka

Szanowni Pañstwo
TOAST na 

100 - LECIE URODZIN
W dniu 15 maja br. mia³a miejsce piêkna uroczystoœæ z okazji

setnych urodzin Pani Marii Kijewskiej  mieszkaj¹cej w Z¹biu.  
Czcigodna Jubilatka urodzi³a siê 15 maja 1908 r w Krêsku.

Wychowa³a 2 córki (mieszka wraz z córka Helg¹) ma 1 wnuczkê i
1 prawnuka. Jak na swój wiek  jest bardzo sprawna umys³owo,
chêtnie czyta codzienn¹ prasê. 

W tej niezwyk³ej uroczystoœci oprócz miejscowych w³adz
uczestniczyli -  Proboszcz Parafii Pluski - Orzechowo Ks. Norbert
Bujanowski i wielu znajomych Jubilatki, w tym byli mieszkañcy
Z¹bia, obecnie mieszkaj¹cy w Niemczech . 

By³ tort upieczony jak na ka¿de urodziny przez córkê, dyplomy,
kwiaty i prezenty oraz toast - zamiast tradycyjnego "sto lat...."
zaœpiewano "dwieœcie lat, dwieœcie lat.....". 

Dostojnej Jubilatce zosta³ wrêczony równie¿ List Gratulacyjny
od Prezesa Rady Ministrów  Donalda Tuska. 

¯yczymy jej zdrowia i pogody ducha na kolejne lata.

Miros³aw Stegienko
Burmistrz Olsztynka
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PRACOWNIA PLASTYCZNA 

Cezary D³ugowski

Obrazy olejne, akwarele, grafiki
.... i ty mo¿esz mieæ swój wymarzony pejza¿, portret itp.

tel. 089 519-25-74
0 511-562-610

Dom Dziennego Pobytu jest
oœrodkiem wsparcia spo³e-
cznego, który funkcjonuje od
1993 r. w Miejskim Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w Olsz-
tynku.24 kwietnia 2008 r. Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zor-
ganizowa³ "Dzieñ Otwarty" dla
wszystkich zainteresowanych. 

Celem tego spotkania by³o
zapoznanie z formami pracy
stosowanymi w placówce,
zaprezentowanie efektów pracy,
prze³amanie stereotypu, ¿e ludzie
starzy, chorzy, niepotrzebni - to
nie my oraz integracja spo³e-
czeñstwa olsztyneckiego.

By³a prezentacja audiowizual-

na, wystêp artystycznego zespo³u
wokalnego " Swojska Nutka",
pod kier. M. Hacia, wystawka
rêkodzie³a, wystawka foto-
graficzna "Olsztynek wczoraj i
dziœ" autorstwa E. Zi¹tka i K.
Sajewskiego, wystawka kar-
tograficzna "Moja droga do Olsz-
tynka" obrazuj¹c¹ drogê osób,
rodzin nap³ywaj¹cych do Olsz-
tynka po II wojnie œwiatowej,
k¹cik poetycki autorstwa Heleny
Lewandowskiej, kronika dzia³al-
noœci Domu Dziennego Pobytu
oraz piêkny wystêp artystyczny
przedszkolaków.

Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili
nas te¿ Pan Miros³aw Stegienko -
Burmistrz miasta Olsztynek,
Ksi¹dz Stanis³aw Pietkiewicz -
Proboszcz Parafi NSPJ, Pani Bar-
bara Sternicka - Dyrektor Przed-
szkola i Pani Irena Jêdruszewska
- Dyrektor Gimnazjum.                   

Gra¿yna Tumi³owicz

Czciæ ludzi starszych
to znaczy spe³niaæ trojak¹
powinnoœæ wobec nich:
- akceptowaæ ich obecnoœæ
- pomagaæ im
- doceniaæ ich zalety

Jan Pawe³ II

Dzieñ Otwarty Domu
Dziennego Pobytu

Wiêkszoœæ rodziców i
opiekunów wie, jak nale¿y
zapewniæ prawid³owy wypo-
czynek dzieci i m³odzie¿y.
Równie¿ wiêkszoœæ dzieci i
m³odzie¿y zna i stosuje zasady
zdrowego stylu ¿ycia i kultura-
lnego spêdzania czasu wol-
nego.  Mamy, niestety, jednak
wiele przyk³adów na to, ¿e
beztroska i brak nale¿ytej
opieki koñcz¹ siê czêsto tra-
gicznie.  Szczególnie prze-
strzegam  przed k¹paniem siê
w nieznanych zbiornikach
wodnych, zwracam te¿ uwagê
na odpowiednie poruszanie siê
po drogach, a tak¿e za-
chowanie bezpieczeñstwa przy
ró¿nego rodzaju pracach z
udzia³em dzieci i m³odzie¿y.

Apelujê równie¿ o odpowied-
nie organizowanie ró¿nego
rodzaju obozów, kolonii,
rajdów, sp³ywów, wycieczek i
imprez turystycznych i
sportowo-rekreacyjnych.

Niech ten czas wakacji i
urlopów bêdzie dla mie-
szkañców naszej Gminy oraz
turystów czasem odpoczynku i
wielu mi³ych wra¿eñ. Niech
ka¿dy wróci do swoich obo-
wi¹zków zdrowy, wypoczêty i
w pe³ni si³.

¯yczê Wszystkim sprzyja-
j¹cej aury i pogody ducha. 

Burmistrz Olsztynka
Miros³aw Stegienko

Apel do 
wypoczywaj¹cych 
w czasie wakacji

W zwi¹zku z rozpoczynaj¹cym siê okresem wakacyjnego
wypoczynku apelujê o rozwagê, zachowanie bezpieczeñstwa i
kulturê spêdzania czasu wolnego. 
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Szanowni Rodzice
Ewa i Krzysztof
Makutynowiczowie

G r a t u l a c j e
Z okazji narodzin dzieci, 

trojaczków - Julii, Szymona i Igora  sk³adamy 
Pañstwu  najserdeczniejsze ¿yczenia.

Maleñstwom ¿yczymy beztroskiego dzieciñstwa i
samych szczêœliwych chwil a Wam Drodzy Rodzice  -

odkrywania  uroków wspólnego ¿ycia.
Gratulujemy  Pañstwu œlicznego potomstwa i

¿yczymy, aby pociechy nie sprawia³y ¿adnych
k³opotów, wyrasta³y w zdrowiu  i mi³oœci  - ¿eby by³y

dum¹ dla ca³ej Rodziny a dla Pañstwa Ÿród³em
nieustaj¹cej radoœci".

Przewodnicz¹cy Rady                    Burmistrz Olsztynka
Jan Budziñski                            Miros³aw Stegienko

Olsztynek, 26 maj 2008 r.

POTRÓJNE 
SZCZÊŒCIE

W dniu 16 marca 2008
roku Pañstwo Ewa i
Krzysztof Makutynowicz z
Olsztynka zostali szczêœli-
wymi Rodzicami trójki
pociech. W dniu Matki, jed-
nym z najpiêkniejszych dni
w roku - Burmistrz Olsztyn-
ka i Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej z³o¿yli z tej okazji
na rêce Rodziców gratulacje
i kwiaty oraz drobne
upominki. Wsparcie finan-

sowe rodzinie zostanie
udzielone po opublikowaniu
w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Warmiñsko-
Mazurskiego uchwa³y rady
miejskiej, podjêtej w kwiet-
niu br..

" By³y narodziny
zaraz bêd¹ chrzciny, 
radoœæ i wesele 
dla ca³ej rodziny."

Waldemar Mierzwa z D¹brówna
realizuj¹c swoje pasje stworzy³
firmê "Retman" i wyda³ do tej pory
13 ksi¹¿ek w cyklu "Moja Bibliote-
ka Mazurska". Szczególnie intere-
suj¹cy jest trzynasty tom pt.
"Mazury - s³ownik stronniczy, ilus-
trowany". Ksi¹¿ka ta powsta³a w
rekordowo krótkim czasie i jest
odmienna od typowych s³owników.
St¹d w podtytule nazwa - s³ownik
stronniczy. Wynika to z doboru
hase³ oraz sposobu ich przedsta-
wienia. Autorzy otrzymali trudne
zadanie. Musieli znaleŸæ has³a
charakterystyczne dla regionu
mazurskiego i zwi¹zane z naj-
bli¿sz¹ okolic¹. Lokalni znawcy
tematu wyszukali takie has³a i
przedstawili swoje wersje definicji
ca³kowicie odmienne od ency-
klopedycznych notek, np.:

"Warszawka, termin u¿yty po raz
pierwszy przez Leopolda Tyrmanda
w Dzienniku 1954, okreœlaj¹cy
specyficznie snobistyczny typ
warszawskiego "towarzystwa". W
pojêciu mazurskim zawiera
wszelkie negatywne cechy, jakie
przejawiaj¹ bywaj¹cy tu mieszkañ-
cy stolicy: "fura, skóra i komóra",
czyli epatowanie bogactwem i
pozycj¹ spo³eczn¹, tak¿e pro-
tekcjonalne i bezczelne, nierzadko
granicz¹ce z chamstwem, za-
chowanie wobec tubylców. Ze
wzglêdu na wystêpuj¹ce ostatnio
masowe wykupywanie przez
warszawiaków mazurskich gruntów
(KRUS, dop³aty unijne, lokata ka-
pita³u ziemiê), mianem "warszaw-
ki" okreœla siê te¿ ogrodzone i opa-
trzone tabliczkami "teren prywat-
ny" brzegi jezior oraz nowobogac-
kie wille w stylu "wspó³czesnego
baroku", pasuj¹ce niczym piêœæ do

nosa do mazurskiego krajobrazu.
Chocia¿ wielu Mazurów emigruje
"za chlebem" do stolicy, "warszaw-
ki" siê na Mazurach tradycyjnie
nienawidzi."

W przygotowaniu s³ownika
wziê³o udzia³ 44 autorów z ca³ej
Polski, ale g³ównie z Mazur.
Najwiêcej autorów pochodzi z
Gi¿ycka i Pisza, s¹ te¿ przedsta-
wiciele Wêgorzewa, Go³dapi, Mr¹-
gowa, E³ku, Nidzicy, Olsztynka,
Olecka, Szczytna, Dzia³dowa,
Ostródy, Pasymia, Prania,
Owczarni, Kadzid³owa, Dabrówna.
Dwaj autorzy s¹ mieszkañcami
I³awy, inni mieszkaj¹ w Warsza-
wie, Poznaniu, Gdañsku, P³oñsku,
Olsztynie. Jest w tym gronie piêciu
uniwersyteckich profesorów, szeœ-
ciu poetów, sporo ludzi nauki, kul-
tury, promocji i turystyki, wyda-
wców i autorów lokalnych gazet
oraz ksi¹¿ek i czasopism na-
ukowych. Wszyscy s¹ znawcami
tematu, pasjonatami tego co robi¹.

Na kartach s³ownika znalaz³o siê
610 hase³ zwi¹zanych z regionem
mazurskim. Dodatkowym atutem
s¹ ciekawe ilustracje, które w istot-
ny sposób wzbogacaj¹ ksi¹¿kê
adresowan¹ do wszystkich ludzi
zwi¹zanych z Mazurami i kochaj¹-
cych ten region za jego wyj¹tkow¹
przyrodê i zachowane œlady mi-
nionych wieków.

Ksi¹¿ka posiada specyficzny kli-
mat i ukazuje oryginalny obraz
regionu mazurskiego, stworzony
przez ludzi tutaj ¿yj¹cych i
niezwykle mocno zaanga¿owanych
w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ na rzecz
swojej Ma³ej Ojczyzny.  

Bogumi³ KuŸniewski

"Mazury - s³ownik
stronniczy, 

ilustrowany"

Poszukujemy dla naszych klientów 

działek, domów,  siedlisk na terenie gminy

www.dom-polski.com.pl

089 527 02 22,  089 527 22 00
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15/16 III W³amanie do kiosku
ko³o kina, ul. Warszawska.
Sprawcy, którymi okazali siê -
S³awomir K. i nieletni £ukasz G.,
wynieœli s³odycze i kosmetyki o
wartoœci 1500 z³. Z³odzieje trafi¹
do w³aœciwych s¹dów, przy okazji
policja wpad³a równie¿ na trop 2
paserów.

17/18 III Królikowo. Andrze-
jowi S. skradziono Seata Alham-
bra o wartoœci 40 tys. z³.

23 III Okolice baru
"Colorus". Dosz³o tu do pobicia
Arkadiusza R. i jego kolegów
(wszyscy z £utynowa) oraz
uszkodzenia ich samochodu - VW
Golfa. Na razie zarzuty przed-
stawiono Mariuszowi Sz., Igo-
rowi D. i Dawidowi O. z Olsztyn-
ka, trwa jednak œledztwo i winny-
mi mog¹ okazaæ siê równie¿ ...
poszkodowani.

17-25 III Kunki. Czes³awowi
W. skradziono narzêdzia rolnicze,
m.in. rod³o przekaŸnikowe, o
wartoœci 4 tys. z³otych.

Stop Narkotykom!
28 III Policja zatrzyma³a

Sebastiana M. i Kamila W. z
Olsztynka oraz Cezarego Z. i
£ukasza Sz. z Olsztyna w
zwi¹zku z handlem narkotykami
w Olsztynku. Sebastian M. zosta³
tymczasowo aresztowany, pozo-
stali odpowiedz¹ za, tzw. po-
siadanie i udzielanie.

20 IV Zatrzymano 3 osoby, w
tym Jacka T., który trafi³ do aresz-
tu na razie na 3 miesi¹ce. Czyn-
noœci œledcze jeszcze tutaj trwaj¹,
prawdopodobnie zarzuty zostan¹
przedstawione a¿ 8 osobom.

2 V Rados³aw G. zosta³ zatrzy-
many i trafi³ ju¿ do aresztu za
sprzeda¿ narkotyków nieletnim.

20-29 III Ul. Towarowa.
Przewód trójfazowy (50m) o
wartoœci 2000 z³ skradziono Fir-
mie "Madex".

29 III - 4 IV Lutek. Sprawc¹
w³amania do domku letniskowego
Bo¿eny P. z Olsztynka okaza³ siê
nieletni Artur P. Zabra³ bateriê
³azienkow¹ i naczynia o wartoœci
150 z³.

31 III/1 IV Ul. Kolejowa.
Kradzie¿ samochodu VW Bora o
wartoœci 30 tys. z³, £ukasza J. z
Niemiec.

7 IV Ul. Kolejowa. Kieruj¹cy
Mazd¹ 323 nie zatrzyma³ siê do
kontroli drogowej i, mimo
wszczêtego poœcigu, zdo³a³ zbiec.
W miêdzyczasie na komisariat
zadzwoni³a Agnieszka K. z infor-
macj¹ o kradzie¿y Mazdy. Policja
ustali³a jednak, ¿e ¿adnej

kradzie¿y nie by³o, a uciekaj¹cym
- zreszt¹ po pijanemu, by³ m¹¿
Agnieszki K. W efekcie odpowie
on za jazdê po pijanemu i
ucieczkê a ¿ona za fa³szywe za-
wiadomienie o przestêpstwie.

9-13 IV Jadamowo. Z³odzieje
spuœcili wodê ze zbiornika i
ukradli 150 kg ma³ych rybek,
czyli, tzw. materia³ zarybieniowy
o wartoœci ok. 1500 z³, Gospo-
darstwa Rybackiego w Swa-
derkach.

19/20 IV Samogowo. Kradzie¿
pieca ¿eliwnego o wartoœci 800
z³, Wies³awa P. z Warszawy.
Porz¹dny z³odziej, ukrad³ jak
skoñczy³a siê zima !

22 IV Policja w Olsztynku
zatrzyma³a obywatela Wielkiej
Brytanii Sheridana Dennisa, który
wspólnie z innymi wy³udzi³ w
Dobrym Mieœcie 25 tys. z³otych.
Pos³ugiwa³ siê fa³szywymi doku-
mentami, a w/w kwotê pobra³
jako zaliczkê za roboty budo-
wlane, które mia³ wykonaæ.
Œci¹gn¹³ na pocz¹tek, w sobie
tylko wiadomy sposób, jakieœ
maszyny i ... tyle go widziano.
Sprawê przekazano sekcji ds.
przestêpczoœci gospodarczej KM
w Olsztynie.

27 IV Kamil W. kradnie tele-
fon komórkowy Nokia o wartoœci
200 z³ ma³oletniemu. Stanie za to
przed s¹dem.

1-5 V Lutek. Jak kradzie¿ w
Lutku, to chodzi oczywiœcie o

domek letniskowy. Tym razem
z³odziej "ob³owi³ siê" lustrem i
butl¹ gazow¹ Roberta K. z
Warszawy. 

Zatrzymano Artura P. i jego
rodziców - Ewê C. I Waldemara
P., którzy okradali od jakiegoœ
czasu domki letniskowe w Lutku,
Jemio³owie, Swaderkach, Kur-
kach, Z¹biu i Nowej Kaletce.

1 V Ul. Sienkiewicza. Dariusz
D. skacz¹c zniszczy³ dach i
maskê Mazdy 323 Kamila B. S¹d
pewnie nie zrozumie, ¿e John
Travolta te¿ tak robi³!

26 IV - 4 V Ul. Kolejowa.
W³amanie do piwnicy i kradzie¿
roweru górskiego o wartoœci 350
z³, w³asnoœæ Sylwii S.

9/10 V Ul. Daszyñskiego. Nie
ustalono jeszcze sprawcy przebi-
cia opon wszystkich kó³ VW
Golfa Agnieszki D. Rozwa¿any
jest motyw zazdroœci. Jakie czasy,
taki Romeo!

11/12 V Ul. Jemio³owska.
Materia³y budowlane o wartoœci
900 z³ skradziono Hannie K.

Policja zatrzyma³a te¿ 17 osób
poszukiwanych, 13 nietrzeŸwych
kierowców i 5 rowerzystów, 1
osobê do wytrzeŸwienia i 16
dowodów rejestracyjnych. 

Opracowano na podstawie
materia³ów KP w Olsztynku.

Stolarz
praktyki zawodowe

kl. I, II, III, rok szkolny 2008/09

Zakład Stolarski

“Meble Spod Siekiery”
Henryk Majewski

Olsztynek, ul. Mrongowiusza 38

tel. 601-895-108, (089) 519-26-40
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Badania jednoznacznie wskazuj¹, ¿e obec-
nie jest to du¿y problem miast, miasteczek a
nawet œrodowisk wiejskich. Ankieta
przeprowadzona w 2007 roku w olsztynec-
kich szko³ach wskaza³a, ¿e substancje narko-
tyzuj¹ce s¹ znane i, niestety, czêsto u¿ywane
w Olsztynku i okolicznych wioskach. Zreszt¹
jako mieszkañcy ma³ego miasteczka wiemy,
¿e i eksperymentuj¹cy z narkotykami i uza-
le¿nieni, s¹ wœród nas.

Drodzy Rodzice! - narkotyki by³y, s¹ i
bêd¹ obecne w otoczeniu naszych dzieci. Nie
oto chodzi aby siê wzajemnie straszyæ, albo

¿eby udowadniaæ, ¿e Wasze dziecko jest
zagro¿one. Intencja jest taka aby w trosce o
dobro dzieci zdobywaæ rzeteln¹ wiedzê, na
temat narkotyków i uzale¿nienia od nich.

To my rodzice, aby chroniæ dzieci od uza-
le¿nieñ musimy wiedzieæ z jakich powodów
dzieci siêgaj¹ po narkotyki, jakie s¹ podsta-
wowe potrzeby psychiczne dziecka, jakie
prawa rz¹dz¹ rozwojem dziecka, jak budowaæ
dobry kontakt z dzieckiem, czy wreszcie
jakie s¹ narkotyki, jak dzia³aj¹ i jakie s¹ syg-
na³y, które powinny nas zaniepokoiæ.

Nie opierajmy siê na wiedzy dzieci,

poniewa¿ ich informacje s¹ niedok³adne i
bardzo czêsto koloryzowane, zw³aszcza jeœli
chodzi o informacje dotycz¹ce dzia³ania
narkotyków. To co w nich niebezpieczne nie
zniechêca a wrêcz zaciekawia i przyci¹ga.

Jeœli bêdziemy bogatsi w konkretne infor-
macje ³atwiej bêdzie nam dotrzeæ, przekonaæ
i byæ oparciem dla naszych dzieci.

Cdn

Punkt informacyjno-konsultacyjny dla
osób dotkniêtych problemem zwi¹zanym z
narkotykami czynny jest w œrody od 11.00 do
13.00 w Miejskim Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej. Prowadzimy poradnictwo dla
rodzin osób uzale¿nionych, osób u¿ywaj¹-
cych (nie uzale¿nionych) i uzale¿nionych od
narkotyków.

Alicja Szydlik

Chroñmy nasze dzieci
Zjawisko nadu¿ywania œrodków psychoaktywnych i uzale¿nienia od nich w Polsce

rozpoczê³o siê od lat szeœædziesi¹tych. Nikt nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e tak szybko
rozprzestrzeni siê, bêdzie mia³o tak szeroki zasiêg.

By³o to dla nas ogromne
prze¿ycie. Dzieci bardzo chêtnie
ogl¹daj¹ Teleranek i zapamiêtuj¹
pytania, na które wszyscy wspól-
nie szukamy odpowiedzi. Mo¿e-
my siê pochwaliæ, ¿e uda³o siê
nam ju¿ kilkakrotnie wygraæ
nagrody. To s¹ wielkie emocje.
Informacja, ¿e uda³o nam siê
prawid³owo rozwi¹zaæ konkurs i
wygraæ nagrodê i napis na
ekranie "uczniowie Szko³y Fi-
lialnej w Mierkach" pozostaje
nam na d³ugo w pamiêci.

Chyba najwiêksz¹ frajd¹ dla
nas wszystkich by³o uczestnictwo
w nagrywaniu odcinka, który by³
transmitowany w TVP 1 dnia 01.
06. 2008r. w Dzieñ Dziecka o
godz. 9.00. 
Galê rozdania nagród prowadzili

znani aktorzy telewizyjni Anna
Janocha i Jakub Tolak.

Z³ote Koguty wrêczane by³y w
5 kategoriach - Super Idol, Super
Ksi¹¿ka, Super Film, Super
S³ówko i Najwierniejsi Widzowie
i Najbardziej Aktywni Uczestni-
cy Konkursów Teleranka. W tej
ostatniej zwyciê¿y³a nasza
szko³a. Po odbiór Z³otego Koguta
poproszeni byliœmy na scenê.
Statuetkê odebra³ uczeñ klasy

drugiej Sebastian Nurkiewicz, a
Ilonka Mroczyñska uczennica
klasy trzeciej w skrócie poda³a
kilka informacji na temat naszej
szko³y.
Ad hoc przygotowaliœmy wspól-

nie krótk¹ rymowankê o Tele-
ranku i zaprezentowaliœmy j¹
przed kamerami:
"W niedzielny poranek dzieci z
Mierek - Teleranek ogl¹daj¹.
Teleranek ogl¹daj¹, inne dzieci
zachêcaj¹. Swoj¹ wiedzê posze-
rzaj¹, nagrody zdobywaj¹, a
dziœ w³aœnie w Warszawie -
Z³otego Kogucika odbieraj¹". 
Rymowanka urzek³a autorów
programu, otrzymaliœmy doda-
tkowo 6 egzemplarzy ksi¹¿ki
"Harry Potter".

Wycieczka do Warszawy spra-
wi³a nam wiele radoœci.
Prze¿yliœmy niezapomniane
chwile. Mogliœmy z bliska
zobaczyæ wiele gwiazd, od
których otrzymaliœmy autografy.
Mamy autografy Natalii
Kukulskiej, Ani Janochy, Toli
Szlagowskiej oraz Jakuba Tola-
ka. Poza tym mogliœmy sami
uczestniczyæ w tworzeniu progra-
mu telewizyjnego dla dzieci,
dziêki czemu poznaliœmy kulisy

tworzenia audycji telewizyjnych.
Dzieci wzbudzi³y ogromn¹ sym-
patiê wœród prowadz¹cych pro-
gram, chêtnie z nami rozmawiali
oraz pozowali  do zdjêæ. Po
nagraniu programu zwiedziliœmy
studio telewizyjne, gdzie nagry-
wany jest Teleranek. 

Chcia³abym bardzo serdecznie
podziêkowaæ wszystkim dzie-
ciom za odwagê, jak¹ wykaza³y

siê przed kamerami telewizji, a
pani Izabeli Nurkiewicz za
wszelk¹ pomoc i opiekê nad
dzieæmi w czasie wyjazdu do
Warszawy.

Jolanta Wieczorek             
nauczyciel Szko³y Filialnej 

w Mierkach

Z£OTY KOGUT OD TELERANKA
DLA SZKO£Y FILIALNEJ W MIERKACH

W dniu 19.05.2008r. uczniowie klasy II i III Szko³y Filialnej w
Mierkach zostali zaproszeni do studia Telewizji Polskiej w
Warszawie przy ulicy Woronicza 17. Autorzy programu dla dzieci
Teleranek wyró¿nili obie klasy za aktywny udzia³ w tele-
rankowych konkursach.

TTAXIAXI
- V- VAN BUSAN BUS

Przewozy indywidualne i grupowe

od 1 do 8 osóbod 1 do 8 osób

Andrzej Argalski, Olsztynek, ul. Kościuszki 1

(089) 519 23 42

ttel. kel. kom. 0 60om. 0 601 92 11 92 13 13 155
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Informacja Turystyczna w Olsztynku
tel./fax 089 519 54 77
e-mail: it@olsztynek.pl
www.olsztynek.pl

OLSZTYNEK
na skraju Warmii, na skraju Mazur...

Szanowni Pañstwo! Zapraszamy do Olsztynka, miasta
wyj¹tkowo atrakcyjnie po³o¿onego w pó³nocno-zachodniej czêœci
obszaru Zielone P³uca Polski. Najcenniejszym bogactwem  olsztyneckiej
gminy jest dziedzictwo kulturowe ziemi warmiñsko - mazurskiej i przy-
roda. Ró¿norodnoœæ krajobrazowa, rozga³êziona sieæ ma³ych rzek i
licznych jezior, przede wszystkim zaœ spokój i cisza, gwarantuj¹ wspani-
a³y wypoczynek w harmonii z natur¹. Nasz¹ "bezcenn¹ per³¹" jest jedno
z najstarszych w Europie muzeów na wolnym powietrzu - Muzeum
Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny  Skansen. 

Mamy  nadziejê, ¿e Olsztynek na d³ugo pozostanie w Waszych sercach...

MINI SERWIS DLA TURYSTY

LETNIE KALENDARIUM IMPREZ 2008

21 VI I Miêdzynarodowy Zlot Motocykli Harley-
Davidson i Indian - Rynek Miasta

22 VI "Wianki Mazurskie" - Pla¿a Miejska
29 VI Œwiêto Patrona Miasta - Rynek Miasta
4-6 VII Dni Olsztynka   - Rynek Miasta, Skansen
18 VII Festiwal Piosenki Turystycznej i 

¯eglarskiej - Pole namiotowe Swaderki
3 VIII XVI Olsztynecki Festiwal Folkloru -

Skansen 
10  VIII Konkurs Piosenki Dzieciêcej "Z³ota 

Nutka" - Skansen 
31 VIII Po¿egnanie wakacji - "A nam jest szkoda 

lata" 
14 IX Gminne Do¿ynki "Babie Lato 2008" - 

Targi Ch³opskie - Skansen

1. Restauracja Wegierska "Tokaj", 
Przy trasie E-7, czynna ca³¹ dobê, 
tel.0 609 401 401, www.wegry.pl
2. "Zajazd Mazurski", ul. Gdañska, 
przy drodze E-7, czynna ca³¹ dobê,
tel. 089 519 28 85, 519 38 93
www.zajazdmazurski.pl                       
3. "Karczma Œwietojañska",  Œwiêtajny,
k/Olsztynka, czynna 7.00 - 21.00, 
tel. 089 5192 005 
www.karczmaswietojanska.pl
4.  Zajazd "Jagie³ek", Olsztynek 
ul. Mrongowiusza 51, przy drodze nr 51, 
czynna 9.00-21.00, tel. 089 5192 803
www.jagielek.indeksmedia.pl
5. "Gospoda w Skansenie", Olsztynek, ul.
Leœna 20, czynna 10.00-18.00, 
tel.089 5193 555
6. Bar "Oaza", Olsztynek, 
ul. Mrongowiusza, czynny 10.00-21.00, 
tel. 089 5191 940
7. Bar "Colorus", Olsztynek, ul. Kolejowa 9
czynny 17.00-24.00, tel. 089 5192 692
8. "Grill bar", Paw³owo (parking), 
k/Olsztynka przy trasie E-7, 
czynny ca³a dobê, tel. 089 5190022
9.Sma¿alnia "Kapitan DD", Olsztynek, 
ul. Wiœniowa 2, czynna 8.00-22/23.00, 
tel. 089 5193 774
10.Restauracja Oliver, Œwiêtajny 1, przy
trasie E-7, czynna  9.00-22.00
tel. 089 5194 048, 
www.olivier.zoltek.olsztyn.pl
11." Mazurek", Waplewo przy trasie E-7
czynne 7.00-23.00, tel. 089 5139 260
12. Restauracja " Zielony Piec", Olsztynek 
ul. Floriana 1, czynne 11.00-23.00,
tel. 089 5191 081, 
www.restauracjazzielonympiecem.pl
13. "Nutka Caffe", Olsztynek,
ul. Ostródzka 1, czynna 10.00-22.00

tel. 512 438 182
14. Zajazd "Smakosz", Witramowo 31
15.  Bar "Dziesi¹tka",  Olsztynek, 
ul. Mrongowiusza 30, czynny 16.00-24.00,
tel. 515 138 571
16. "Music Pub", Olsztynek, ul.Chopina
Ka¿dy weekend od 17.00, 
tel.694 36 97 24

Ca³oroczne:

1. Zespó³ Hotelowy "Kormoran", 
Mierki, tel. 089 519 51 00, 519 23 00/03
www.kormoran.gov.pl        
2. Wojskowy Dom Wypoczynkowy
"Warmia", Maróz,
www.wdwwarmia.com.pl 
tel. 089 513 92 22,  519 25 25
3. Oœrodek Szkoleniowo-
Wypoczynkowy ZHP "Perkoz"
Uroczysko Waszeta,   tel. 089 519 22 21
www.perkoz.zhp.org.pl                      
4. Szkolny Oœrodek Wypoczynkowy
"Syrenka", Maróz, tel. 089 513 92 15
www.syrenka.olsztynek.com.pl
5. Zajazd "Mazurski", ul. Park 1, Olsz-
tynek, tel. 089 519 28 85,  519 38 93
www.zajazdmazurski.pl           

Sezonowe:

1.Oœrodek Wypoczynkowy "Wiatraki"
Marózek, tel. 089 519 90 92, 606 292 143
www.wiatraki.com
2.Oœrodek Wypoczynkowy "Waszeta"
Waszeta, tel. 089 519 22 14, 519 40 70
www.mierki.waszeta.pl                     
3. Oœrodek Wypoczynkowy "Ko³atek"
Mierki, tel. 089 519 21 21
www.mierki.kolatek.pl
4. Oœrodek Wypoczynkowo-Szkole-
niowy Harcerstwa Rzeczpospolitej
Z¹bie, tel. 089 527 33 65, 606 292 143
5. Oœrodek Wypoczynkowy "Marózek"
Marózek, tel. 089 519 90 38, 604 334 325
www.marozek.republika.pl         
6. Oœrodek Wypoczynkowy "Fundacja
Mierki", Waszeta, www.mierki.com 
tel. 089 519 21 67, 506 044 619                    
7.  Oœrodek Wypoczynkowy Fabryki
Urz¹dzeñ DŸwigowych
Nowa Wieœ Ostródzka, tel. 089 519 00 99
8. Domki letniskowe "ARTEX"
Nowa Wieœ Ostródzka, tel. 089 519 01 19,
505 210 971
9. Oœrodek Wypoczynkowy "Aramis"
Kurki, www.kurki.go.pl, tel. 606485129
10. Oœrodek Relaksu Œwierkocin
Œwierkocin, www.swierkocin.co
tel. 089 519 28 56, 501 212 776

1. Ewa Sieczkowska - "Leœne Jezioro", Nowa Wieœ Ostródzka 13
tel. 089 519 00 82, www.lesnejezioro.ol.pl

2. Alina i Pawe³ D¹browscy - "D¹browszczyzna”, Mierki 60
tel. 530 50 85, 607 099 218, www.dabrowska.olsztynek.com.pl

3. El¿bieta Serowska  "Leœna Chata", Tolejny 7
tel. 089 519 34 04, www.serowski.olsztynek.com.pl 

4. S³awomir Cichmiñski - "Leœna zagroda", Mycyny 5
tel. 089 519 41 70, 606 478 698, www.mycyny.pl                           

5. Arkadiusz Karpik,  Maróz, tel. 0605 271 611
6. Aleksandra Waruszewska, G¹siorowo 13, tel. 089 519 00 72
7. Ryszard ¯uk - Leœniczówka "Jednoro¿ec", Lipowo Kurkowskie 13

tel. 089 519 91 15, 692 961 032, www.kurki.prv.pl                        
8. Marek Kozicki - Pensjonat "Natura”, Swaderki

tel. 089 519 91 03, 696 444 910, www.natura-group.com.pl              
9. Marian i Ewa Wierzbiccy - domki turystyczne, Œwiêtajny 1

tel. 089 519 20 05
10. Teresa i Tadeusz Zakrzewscy -  Pensjonat,
"W krainie jezior i lasów", Marózek, 
tel. 089 519 90 27, www.olsztynek.com.pl/zakrzewscy
11. Janusz Kowalski - Leœniczówka Orzechowo, Orzechowo 2

tel. 089 519 90 20
12. Helena Dudzicz - "Noclegi', Lutek, tel. 089 5191 430, 509 489 391,   

www.lutek.er.pl                         
13. Wojciech Chrzanowski - dom letniskowy, Maróz, tel. 089 513 92 50,   

603 194 778
14. Gospodarstwo agroturystczne "TOKAJ", Paw³owo 32

tel. 609 401 401, www.wegry.pl
15. Zbigniew Barszczewski- dom do wynajêcia, Selwa 

tel.  696 585 651, www.selwa.pl
16. Jerzy i Anna Pep³owscy -kwatera agroturystyczna, Marózek 9

tel. 601 595 016
17. Irena Kraskowska - gospodarstwo agroturystyczne, Makruty 7

tel. 501 278 921, www.agrobielik.republika.pl 
18. Marian i Ewa Wierzbiccy - Karczma Œwiêtojañska, Œwiêtajny

tel. 089 519 20 05, www.karczmaswietojanska.pl
19. Teresa Ustach "Pod Bocianem'', Drwêck  6, tel.609 525 475, 

www. pensjonatpodbocianem.w.pl
20. Dariusz Kunicki - dom do wynajêcia, Marózek, tel. 601 536 546,   

www.marozek.eu
21. Irena i Miros³aw Mickiewicz - kwatera agroturystyczna

Kol. Jemio³owo 33, tel. 089 5191 140

pola namiotowe:

1. Krzysztof Zió³kowski "Szwagierki", Swaderki, tel. 501 524 007
www.biwak.go3.pl
2. Herbert Jan Sopella "Nad Jeziorem", Z¹bie, tel. 089 519 90 17
3."Bernard Wieczorek , Goœcinne" tel. 089 519 91 09
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piesze...
1. Szlak niebieski
Trasa: Waplewo - Jadamowo - Sitno - Ulnowo -
£odwigowo - Grunwald - Samborowo - Samin -
Marcinkowo - Dylewko - Dylewo - Pietrzw³d -
Samborowo. D³ugoœæ : 67 km
2. Szlak zielony
Trasa: Olsztynek - Jezioro Omin Wielki - Mielno -
Lipowa Góra - Stêbark - Grunwald. D³ugoœæ: 22 km

kajakowe...

1. Szlak kajakowy rzek¹ Marózk¹
Jez. Mielno - Jez. Maróz - Swaderki - Kurki 

rowerowe...

1. Szlak czerwony (15 km)
Trasa: Olsztynek - Jagie³ek - Witulty - Zezuty -
Gêbiny   - Makruty 
2. Szlak czarny (14 km)
Trasa: Olsztynek - Leœniczówka Jagie³ek - £êciny-
Mycyny - Tomaszyn - Mañki - Makruty. 
3. Szlak ¿ó³ty (20 km)
Trasa: Olsztynek - Królikowo - Lichtajny - Les-
niczówka Mielno - Pacó³tówko - Czarci Jar -
Drwêck - Królikowo - Olsztynek.
4. Szlak czerwony (25 km)
Trasa: Olsztynek - Jemio³owo - Paw³owo - Lutek - 
kol. Kunki - rezerwat Nadrowo - Maróz - Swaderki -
Orzechowo. 
5. Szlak ¿ó³ty (18 km)
Trasa: Olsztynek - £utynówko - Ko³atek - Waszeta -
Wêgornia - Orzechowo - Z¹bie - Kurki . 
6. Szlak czarny (7 km)
Trasa: Kurki - jez. Œwiete - Swaderki - Wêgornia
7. Szlak zielony (11 km)
Trasa: Paw³owo - Kunki - £utynowo - jez. Niskie -
Œwierkocin - Waszeta
8. Szlak niebieski (dooko³a jez. Maróz)
Trasa: Swaderki - Marózek - Bolejny - ¯elazno -
Maróz
9. Szlak niebieski (dooko³a jez. Pluszne)
Trasa: Wêgornia - Pluski - leœniczówka Stawiguda -
Zielonowo - Ko³atek

jazda konna :

1. S³awomir Cichmiñski, Mycyny 5
tel. 089 5 19 41 70
www.mycyny.com
2. Ewa Sieczkowska,
Nowa Wieœ Ostródzka
tel. 089 5 19 00 82, www.lesnejezioro.ol.pl
3. Jan Piasecki, Mierki 28
tel. 089 5 19 29 82

łowiska specjalne:

1. Oœrodek zarybieniowy "Czarci Jar"
Czarci Jar, tel. 089 519 21 25
www.czarcijar.w.interia.pl
2. Gospodarstwo Rybackie Swaderki Sp.
z o.o., Swaderki 18/1, tel. 089 519 90 11
www.szwaderki.pl

ROZK£AD JAZDY PKP W OLSZTYNKU:
godziny przyjazdu: godziny odjazdu:

544
1 , 636, 1009, 1138, 1214

4R Dzia³dowo          546
1, 710,  834, 1326, 1522,

1421, 1615, 2028
2 , 2304 1619

1, 1620
R, 1721, 2126

2304
5 Kielce               546

1

1720
R8 Miko³ajki           1010

8

2028 Kraków P³aszków 710,

540
2, 709, 834,1334,1522,          Olsztyn G³ówny       546

1, 637, 1010,1139 ,1215
4R,

1619
2, 1619

3R, 1720, 2126 1425,1621, 2029
2, 2306

5

1424
8 Racibórz             1335

8

1009, 1214
4R, 1424, 2028

2,          Warszawa            546
1, 710, 1335, 1620

3R, 1721

2304
5

2028
6 Zakopane             710

7

Objaœnienia:

R - poci¹g objêty ca³kowit¹ rezerwacj¹ miejsc
1 - kursuje od poniedzia³ku do soboty oraz 02.11.2008 oprócz
22.03,11.11.2008
2 - kursuje od poniedzia³ku do soboty oprócz œwi¹t oraz 01.11.2008
3 - kursuje w niedziele od 15.06.08 i od 07.09.08 oraz 24.03,23.05.08
oprócz 23.03.08
4 - kursuje od 14.06.08 i od 06.09.08 w soboty oraz 1,23.05.2008
5 - kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku i w niedziele oraz 01.11.08
oprócz23.03,10.11.08
6- kursuje 02,04.05.08
7-kursuje 01,03.05.08
8- kursuje 21.06.2008-31.08.2008

kierunek:          godzina odjazdu:

Bartoszyce         1600UP; 2055 5+Um,
2310UmP

Chorzele 1425U
D¹brówno          0930F,11461,1446U

1512U,17235w,1731U
Drwêck 0720S; 1340S; 1430 F
Dzia³dowo          0907U;1347U, 1508,   

1723Fw; 2127 +
Gdañsk 0858,1157U;1305PU; 

1402UP; 025pD
Glinojeck           010f,1005U,1152U,

1350UP,15107$U,
1550¿,1735+,1840¿

Gostynin 1350UP
I³awa 1520U
Katowice 0837UPñ
Krynica Morska 0320X
Lidzbark 11501,1446U,1731U
Lubawa 0930 F,1520U
M³awa              0815F,1003U,1122U,

1302 U;1508U7$,
1602 U; 1852 U

Nidzica             750 ,820F,837Upñ,907,
1005U,1050 ,1235U,1305U,

1350U,1645F,1708U,1950Un,
1425U,15107U$,1555,

Olsztyn 537F,642F,0702 ,0717CU, 
0732U,0737F;0757U ,0830U; 
0852 U;927U; 1002F; 1102U 
1132F,1204U;1252U;1338,
1352U,1402F;1433Cun;
1447S,1522U;1537Sw;
1552HC;1742Un,1902U7;
1947U7$,1952Up¿

Ostróda 0522,820Fe,900F,1015U;
1515F; 1642U+,1135Fe,
1232 F;1434S,

P³ock 1005U,1350UP,1640Un
Przasnysz 0750U;1708U
Siemiatycze       1040PU; 
Tarnobrzeg        0900UP
Warszawa         0717UP,0837UPñ;0900UP,

1152U,1305,1422,1520³,
1550¿,1735+,1840¿

¯uromin           11501; 1350U;1735U;

oznaczenia:

$ - kursuje w okresie roku akademickiego;
@ - nie kursuje w Bo¿e Cia³o;
+ - kursuje w dni œwi¹teczne i w niedziele;
1 - kursuje w poniedzia³ki;
5 - kursuje w pi¹tki;
6 - kursuje w soboty;
7 - kursuje w niedziele;
B- nie kursuje w okresie wakacji letnich;
C - kursuje w soboty, niedziele i œwiêta;
F - kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku w
dni robocze;
H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkol-
nych, w dni robocze;
m - nie kursuje w Wigiliê Bo¿ego Naro-
dzenia i Sylwestra;
n - nie kursuje w Wigiliê Bo¿ego Naro-
dzenia, Sylwestra i w Wielk¹ Sobotê; 
P - kurs pospieszny;
S - kursuje w dni nauki szkolnej;
U - nie kursuje w pierwszy dzieñ Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, Nowy Rok i pierwszy
dzieñ Wielkanocy;
V - kurs przyspieszony;
w - nie kursuje w drugi dzieñ Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia;
* - kurs za 4 z³.
1  - kursuje od 25.06 - 30.08;
g - kursuje w lipcu i sierpniu;
u - od 2X kursuje w poniedzia³ki, pi¹tki i
niedziele;
Ÿ - kursuje od 26.06 - 31.08
!! - nie kursuje 22,24,25,31 XII w Wielki
Pi¹tek Wielkanoc                         

ROZK£AD JAZDY PKS - OLSZTYNEK:
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DEZDEZ INFORMACJEINFORMACJE OLSZTYNECKIEOLSZTYNECKIE

Plotkarstwo w cenie

I sta³o siê - tak¿e nasze miasto wzorem wielu innych doczeka siê
strony internetowej poœwiêconej plotkom. Portal o roboczej nazwie
"Kundelek" bêdzie zawiera³ pikantne informacje z ¿ycia wy¿szych sfer
naszego miasteczka i nie tylko. - Chcemy ludziom powiedzieæ, kto, z
kim i dlaczego - wyjaœnia pomys³odawca strony Grzegorz Wieczorek. -
Ludzie chc¹ plotek i my chcemy im to daæ w dobrym stylu. Inaczej zro-
bi¹ to inni. 

Ju¿ w pierwszym wydaniu mamy siê dowiedzieæ o kulisach s³awy
lokalnego muzyka zespo³u ludowego z Olsztynka oraz jego wielbi-
cielkach.

Inicjatorzy prosz¹ o przesy³anie informacji o osobach znanych i pop-
ularnych, ale tak¿e o w³asnych s¹siadach i znajomych na adres
mgok@olsztynek.com.pl 

Tajemnica lekarska na wierzchu 
Ju¿ trzy pozwy cywilne skierowa³y przeciwko naszej przychodni jej

bywalczynie. Poczu³y siê one obra¿one, bo najnowszy system rejes-
tracji wymaga od pacjenta podania daty urodzenia. - Proszê wyobraziæ
sobie mój dyskomfort, gdy musia³am podaæ swój wiek w obecnoœci sto-
j¹cego tu¿ za mn¹ s¹siada spod siódemki - t³umaczy pani Aleksandra
To³picka. - Nie doœæ, ¿e dowiedzia³ siê ile mam lat, to na dodatek infor-
macjê tê rozpowszechni³ w gronie swoich znajomych. Od tego czasu
przesta³ do mnie zagl¹daæ inny mój znajomy pan Zenek. Podejrzewam,
¿e zniechêci³y go moje kalendarzowe lata, choæ ja czujê siê i wygl¹dam
bardzo m³odo.

Inni t³umacz¹, ¿e chodzi im o dobro wspólne.
- To skandal. Ja, co prawda nie wstydzê siê swojego wieku, ale wiele

kobiet stara siê odm³adzaæ w oczach znajomych i przyjació³. One czuj¹
siê po prostu g³upio. To w obronie ich godnoœci dzia³am i posz³am do
s¹du - deklaruje nam Maria Sobota.
Nie tylko kobiety s¹ ura¿one. - Od czasu, gdy poda³em swoj¹ datê
urodzenia, uczniowie i rodzice patrz¹ na mnie jak na osobê mniej
powa¿n¹ - mówi jeden z miejscowych nauczycieli.

Tymczasem kierownictwo oœrodka zdrowia uspokaja, ¿e nic z³ego siê

nie dzieje. - Dziêki temu sprawniej przebiega obs³uga i pacjenci krócej
czekaj¹ na pomoc - mówi Antonina Puchalska - szefowa oœrodka
zdrowia. - A kobiety, które nie chc¹ podawaæ g³oœno daty urodzenia
mog¹ zapisaæ j¹ na karteczce i podaæ recepcjonistce - doradza.

Za³o¿yli siê na parafii
Do nietypowego zak³adu honorowego dosz³o w jednej z miejs-

cowych parafii. Wikary zapowiedzia³ proboszczowi, ¿e zbuduje
samodzielnie nowy koœció³ szybciej, ni¿ ten wyremontuje dach w
macierzystym koœciele. Nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie to,
¿e jako miejsce powstania nowej œwi¹tyni wskaza³ Afrykê. Na dodatek
chodzi tu o teren zamieszkany przez kultywuj¹ce religiê pierwotn¹
plemiona, które dopiero trzeba bêdzie nawróciæ. - Myœlê, ¿e uda mi siê
osi¹gn¹æ sukces, choæ oczywiœcie nie mam na to ¿adnej gwarancji
oprócz w³asnego zapa³u - deklaruje wikary. 

Proboszcz zapowiada, ¿e nie bêdzie u³atwia³ podw³adnemu zadania.
- Zamierzam przyœpieszyæ zbiórki remontowe i ju¿ w przysz³ym roku
zamówiê projekt budowlany - mówi duszpasterz. 

Sami wierni pow¹tpiewaj¹ jednak w te deklaracje. - Myœlê, ¿e w
Afryce ³atwiej o materia³y budowlane i tani¹ si³ê robocz¹ i jednak to
wikary wyjdzie z zak³adu zwyciêsko - komentuje szef rady prafialnej
Alferda Pazdra.

USŁUGI POGRZEBOWE
Olsztynek, ul. Mickiewicza 13

ARKA godz. otwarcia: 8.00-15.00
tel. (089) 519-34-10, 
kom. 0-604-051-513

OFERUJEMY

- odbiór zw³ok z miejsca zgonu
- przygotowanie zw³ok do pogrzebu
- trumny, krzy¿e, tabliczki, wieñce
- obs³ugê uroczystoœci pogrzebowej
- transport miejscowy i pozamiejscowy

- og³oszenia prasowe
- omówienie oferowanych us³ug u klienta
- posiadamy w sprzeda¿y odzie¿ ¿a³obn¹
- posiadamy le¿ankê klimatyzowan¹
tzw. “zimne ³ó¿ko” umo¿liwiaj¹ce
przechowywanie zw³ok w domu zmar³ego

W sprzeda¿y pomniki w atrakcyjnych cenach 

L
FEDERACJA

PL

KATEGORIE: A,B,C,E,T
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Szanujmy wspomnienia

Wraz z powstaniem linii kole-
jowych konieczne by³o budowanie
w dogodnych miejscach przystan-
ków, czyli stacji kolejowych z pe-
ronami dla wsiadaj¹cych i wysia-
daj¹cych pasa¿erów.

Powstawa³y piêkne budynki -
dworce kolejowe z kasami do
sprzeda¿y biletów, z poczekalni¹,
salami konsumpcyjnymi. W
pobli¿u stawiano magazyny,
rampy, sk³adnice. Przez d³ugi czas
kolej zajmowa³a siê przewo¿e-
niem przesy³ek i listów, czêsto
wiêc w pobli¿u stacji by³a poczta.
Bywa³y te¿ m³yn i tartak. Ciekawe
i ró¿ne pomys³y mieli architekci
tych ma³ych wiejskich dworców
kolejowych. Na znanych nam
trasach budyneczki prezentuj¹ siê
jak ozdobne klejnoty w przyro-
dniczym krajobrazie. 

W budynku znajdowa³o siê prze-
wa¿nie mieszkanie s³u¿bowe oraz
zaplecze gospodarcze. Pocze-
kalnia z kas¹ biletow¹ i niedu¿e
pomieszczenie, w którym mo¿na
by³o wypiæ herbatê, porozmawiaæ,
poczytaæ prasê, stwarza³y rodzin-
n¹ atmosferê czekaj¹cym na
poci¹g. I miejscowi lubili spo-
tykaæ siê przy stacji. W niedzielne
popo³udnia wychodzono z dzieæ-
mi na spacer, by popatrzeæ na nad-
chodz¹cy poci¹g, nieraz wycze-
kiwano goœci.

Nie zawsze by³o mo¿liwe pobu-
dowanie stacji w pobli¿u osiedli,
wiosek i maj¹tków. Czêsto linie
kolejowe zmuszone by³y omijaæ
przeszkody napotykane na tym
pagórkowatym, leœnym terenie.
Zdarza³o siê, ¿e stacja o nazwie

danej miejscowoœci powstawa³a
nieco dalej. Dla przyk³adu - stacja
kolejowa Mielno pobudowana
zosta³a w polu pod lasem w
odleg³oœci ok. 2 km. od wioski i
maj¹tku. Widaæ j¹ z daleka.
Prowadzi do niej droga obsadzona
drzewami. Zatem wa¿ne by³y
drogi, ¿eby dojœæ i dojechaæ do
stacji. Przewo¿ono wtedy drewno
i ró¿ne produkty rolne furmanka-
mi do poci¹gów towarowych, a w
odwrotnym kierunku - materia³y
budowlane, maszyny rolnicze,
nawozy sztuczne. Zwiêksza³y siê
plony i hodowla, co w du¿ej
mierze podnosi³o obroty i zyski w
du¿ych maj¹tkach, jak równie¿ w
mniejszych gospodarstwach rol-
nych. Ulepszano wiêc stare drogi i
budowano nowe. Te wiejskie
drogi utwardzano ¿wirem, drob-
nymi kamieniami, nieraz bru-
kowano. Dopiero po latach pokry-
to je asfaltem. Prawie zawsze po
obydwu stronach sadzono drze-
wka: klony, lipy, brzozy, jarzê-
biny. Czêsto prace te musieli wy-
konywaæ ludzie w ramach, tzw.
szarwarku, czyli bezp³atnie. Z
czasem drzewa wyrasta³y i
tworzy³y podró¿nym cieñ podczas
upa³ów, a zim¹ dobrze znakowa³y
drogi podczas œnie¿yc i zawiei.
Drogi trzeba by³o pielêgnowaæ.
Czynnoœæ tê wykonywali dró¿ni-
cy. Mieli oni zajêcie przez ca³y
rok. W zwi¹zku z powstaniem
kolei zatrudnienie znalaz³o du¿o
ludzi. By³a praca - by³y pieni¹dze.
Wszystko to wp³ynê³o na za-
mo¿noœæ mieszkañców. Kilka
starych dworców wiejskich, o

których pisa³am poprzednio
mo¿na z pewnoœci¹ jeszcze
zobaczyæ wokó³ Dylewskiej Góry.
W Olsztynku pierwszy dworzec
s³u¿y³ przesz³o 40 lat. Budynek
nowego dworca kolejowego jaki
dziœ jeszcze mo¿emy podziwiaæ,
budowano w drugiej po³owie lat
trzydziestych. Oddano go do
u¿ytku w grudniu 1939 roku.

Czy by³a w Olsztynku kolejka
- w¹skotorówka?

Tu¿ za stacj¹ po lewej stronie od
ronda by³a parowozownia, st¹d
wychodzi³y tory i wyje¿d¿a³a
kolejka. Linia pod¹¿a³a w
kierunku obecnej ulicy Da-
szyñskiego. Tu widoczne s¹
jeszcze krzewy alejki wzd³u¿
chodnika, gdzie bieg³y kiedyœ
szyny. Wtedy by³o tu pole i dzia³-
ki ogrodowe, teraz s¹ bloki
mieszkalne i sklepy. Tory przeci-
na³y dawn¹ ulic¹ Olsztyñsk¹,
obecnie Mrongowiusza. Nastêp-
nie, po lewej stronie szosy na
Ostródê, bieg³y w kierunku
Sudwy przy stadionie i parku. A
za istniej¹cym jeszcze wiaduktem
by³a jakby wnêka i tam by³ usy-
tuowany przystanek - pêtla, dla
wysiadaj¹cych i jad¹cych na

dworzec. 
Kolejka mia³a zapewne niedu¿y

parowóz i kilka wagoników.
Zawozi³a podró¿nych i wycie-
czkowiczów do parku, do hotelu a
w szczególnoœci do pomnika mau-
zoleum "Tannenberg - Denkmal",
po którym dzisiaj nic ju¿ nie
pozosta³o. Œlady po szynach kolej-
ki by³y widoczne jeszcze w latach
piêædziesi¹tych. A na przystanku
by³y te¿ krawê¿niki z cementu
tworz¹ce dwa w¹skie peroniki.
Pozosta³ te¿ s³up metalowy z
zardzewia³¹ tabliczk¹ na rozk³ad
jazdy.

Z czasem wszystko zaros³o
zielskiem i traw¹. I przystanek
znik³ zupe³nie. W latach
szeœædziesi¹tych by³a na tym
miejscu sk³adnica ¿wiru, ¿u¿lu,
beczek ze smo³¹ oraz stanowisko
maszyn drogowych. Wycinano
du¿e drzewa wzd³u¿ szosy na
Ostródê by poszerzyæ trasê E-81
prowadz¹c¹ z Warszawy do
Gdañska.

Ingrid Bobcza

By³a sobie kolej... - c.d.
W¹skotorówka w Olsztynku?

Sobota, 7 czerwca 2008r. Gor¹ce popo³ud-
nie, na pla¿y nad jeziorem Jemio³owskim
sporo ludzi za¿ywa k¹pieli s³onecznej i szu-
ka och³ody w wodach jeziora. Kilku œmia-
³ków k¹pie siê ³ami¹c tradycjê która g³osi, ¿e
przed œw. Janem nie wolno wchodziæ do
wody. Dwie dziewczynki Kasia i Paulina
siedz¹ na drewnianym molo i rozmawiaj¹ o
swoich szkolnych problemach. Nagle pod-
chodzi do nich Anita ze swoim ch³opakiem.
Nachyla siê nad Paulin¹ i stawia jedno-
znaczne ultimatum - dawaj komórkê albo
wrzucê ciê do wody. Paulina myœli, ¿e to

¿arty i bez strachu odpowiada - ale ja nie
umiem p³ywaæ. Anita bez namys³u wpycha
Paulinê do wody. W tym miejscu jest
g³êboko i dziewczyna znika pod wod¹.
Próbuje siê wydostaæ na powierzchnie i pa-
nicznie uderza rêkoma o fale, ale woda
wci¹ga j¹ ponownie. Przera¿ona Kasia krzy-
czy panicznie - ratunku! Anita z ch³opakiem
uciekaj¹ z miejsca zdarzenia. Pocz¹tkowo
nikt z pla¿owiczów nie reaguje na wo³ania o
pomoc, dopiero ponowne, przeraŸliwe krzy-
ki Kasi spowodowa³y reakcjê kilku osób.
M³ody ch³opak zerwa³ siê z koca na którym
wypoczywa³, pobieg³ na molo i bez chwili
wahania skoczy³ do spienionej wody. Z
wielkim trudem odnalaz³ dziewczynkê
le¿¹c¹ na dnie jeziora i wyci¹gn¹³ na po-

wierzchniê. Inne osoby pospieszy³y z
pomoc¹. Ktoœ ratowa³ nieprzytomn¹ Paulinê,
ktoœ inny pomóg³ wydostaæ siê z wody
m³odemu œmia³kowi. Wezwano karetkê
pogotowia. Na szczêœcie w ostatniej chwili,
pomoc przysz³a i dziewczynka odzyska³a
przytomnoœæ. Wszystko skoñczy³o siê
szczêœliwie, chocia¿ tragedia wisia³a na
w³osku. Marcin Wiœniewski, to on
poœpieszy³ na pomoc Paulinie i uratowa³ jej
¿ycie, zas³u¿y³ na najwy¿sze uznanie.

To co zrobi³a Anita jest karygodne.
Niestety, przed odpowiedzialnoœci¹ karn¹
chroni j¹ jeszcze m³ody wiek. Spraw¹ zajê³a
siê policja i o ostatecznym jej zakoñczeniu
dowiemy siê prawdopodobnie w nastêpnym
numerze "Albo".

Krok od tragedii

Wiadukt, przez który je¿dzi³a kolejka.



Międzynarodowy zlot

miłośników Harley Davidson.

21 czerwca, godz. 12.00, 

Rynek Miasta w Olsztynku
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Zakoñczono zapisy do Miejskiego Przed-
szkola w Olsztynku na rok szkolny
2008/2009. Maluchy ucz¹ siê tu samodziel-
noœci, wspó³pracy, zgodnej zabawy i wy-
trwa³oœci. Oprócz standardowych zajêæ
dydaktycznych maj¹ zajêcia z rytmiki, za
dodatkow¹ op³at¹ mog¹ równie¿ uczyæ siê
jêzyka angielskiego a tak¿e pobieraæ lekcje
tañca towarzyskiego prowadzone przez
olsztyñskich instruktorów. 

W ci¹gu ostatniego roku szkolnego
przedszkolaki bra³y udzia³ w wielu
imprezach i zajêciach grupowych, gdzie
mog³y pog³êbiaæ sw¹ wiedzê, zdobywaæ
nowe umiejêtnoœci, œpiewaæ, rysowaæ i
œwietnie siê przy tym bawiæ. Najciekawsze
uroczystoœci i zajêcia jakie odbywa³y siê w
naszym przedszkolu to miêdzy innymi:
Œwiêto Jesieni, Œwiêto Ziemi,  Miko³aj w
Przedszkolu, Dzieñ Seniora, bal kar-
nawa³owy, Powitanie Wiosny, Gminny
Konkurs Plastyczny i konkurs recytatorski.
Organizowano równie¿ spotkania z logope-
d¹, pedagogiem i pediatr¹. 

Nauczycielki pracuj¹ w grupach metoda-
mi aktywnymi, stosuj¹ ró¿norodne formy i
pomys³y k³ad¹c nacisk na wychowywanie w
duchu ekologicznym, dziêki czemu dzieci
mog¹ radoœnie prze¿yæ swe dzieciñstwo i
uczyæ siê poprzez zabawê. 

Przedszkole chcia³oby podziêkowaæ
Nadleœnictwu Nowe Ramuki za ufun-
dowanie nagród i pomocy naukowych. 

Jadwiga Nawracka

“Nasze 
przedszkole”

Gratulacje!

Do najpopularniejszych z nich nale¿¹ :
- alkohol  pobudza apetyt i u³atwia trawienie,
- alkohol  rozgrzewa,
- alkohol  jest dobrym œrodkiem na przeziê-
bienie,
- piwo i wino to nie alkohol,
- problemy alkoholowe maj¹ tylko ludzie
niewyksza³ceni lub z marginesu.
Wszystkie s¹ fa³szem
Chcia³abym  zwróciæ  uwagê  równie¿  na
mity  dotycz¹ce  narkotyków:
-  marihuana jest   ca³kowicie  bez-
piecznym   narkotykiem,   nie   mo¿na  siê
od  niej uzale¿niæ-jest to oczywiœcie k³am-
stwo. Marihuana nie uzale¿nia fizycznie, nie
powoduje bólów, nudnoœci  czy  skurczy
miêœni. Wywo³uje   bardzo silne  uzale¿nie-
nie psychiczne. Brak  narkotyku  bardzo
negatywnie  wp³ywa  na  nastrój  cz³owieka. 
Jeœli  marihuana jest tak bezpieczna,
dlaczego  m³odzi ludzie  chc¹ zrobiæ wszy-
stko, ¿eby
zdobyæ nastêpn¹ dzia³kê?
-  amfetamina pomaga  siê  uczyæ - po
u¿yciu  amfetaminy  mo¿na w ci¹gu jednej
nocy
opanowaæ  bardzo  du¿¹  iloœæ  materia³u,
jednak  dzieje siê to z du¿¹ szkod¹ dla
naszego organizmu,  który  wykorzystuje
wówczas  rezerwy  energetyczne.
Dodam, ¿e wiedza  przyswojona w taki
sposób  w ci¹gu jednego - dwóch dni
ca³kowicie

znika, organizm pozostaje wyczerpany.
- narkotyki bierze tylko m³odzie¿ z tzw. pato-
logicznych œrodowisk. Narkotyki s¹  u¿y-
wane    przez  nastolatków  z   ró¿nych
œrodowisk, niestety sta³y siê
powszechne.
- mo¿liwe jest tak zwane “branie kon-
trolowane” - to  kolejne  k³amstwo. Nie
mo¿na kontrolowaæ  brania  narkotyków, nie
jest  to mo¿liwe zw³aszcza w przypadku
m³odych, niedoœwiadczonych  ludzi,  którym
mo¿e  siê jedynie wydawaæ, ¿e kontroluj¹ to
co robi¹.

Jak  ju¿  zasygnalizowa³am  na  wstêpie,
alkohol  i  narkotyki  to  u¿ywki,  które maj¹
bardzo  negatywny    wp³yw   na  zdrowie
fizyczne  i  psychiczne   cz³owieka. Przede
wszystkim ka¿dy alkohol i ka¿dy narkotyk
uzale¿nia. U¿ywki  wyrz¹dzaj¹ ogromn¹
szkodê  nie tylko  na zdrowiu i psychice
dziecka, niszcz¹ tak¿e relacje miêdzy dziec-
kiem a rodzicami. Musimy  wiedzieæ, ¿e
œrodki chemiczne znacznie silniej dzia³aj¹ na
osoby  niedojrza³e ni¿ doros³ych, zaburzaj¹
koordynacjê ruchow¹, refleks i zdolnoœæ
oceny  swych  mo¿liwoœci.

Aby  przybli¿yæ  ogrom    zagro¿eñ,  jakie
nios¹  ze  sob¹  u¿ywki  w nastêpnym
artykule  przedstawiê  skutki  picia  alkoholu
i  za¿ywania  narkotyków.

Na podstawie dostêpnej literatury
przygotowa³a:  Ewa Szerszeniewska

Mity  zwi¹zane  z  u¿ywkami
W naszym spo³eczeñstwie funkcjonuje wiele mitów dotycz¹cych  picia alkoholu oraz

brania narkotyków. Sprawiaj¹ one, ¿e bagatelizujemy zagro¿enie.

Nasz pracownik Adam Gilewicz te¿ siê postara³,
ale trochê s³abiej, urodzi³y mu siê bliŸniaki - jeden
skrzyd³owy, drugi ³¹cznik, zabrak³o bramkarza.

Ekipa MGOK-u
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Dzisiaj decyduje o tym rada
gminy, w drodze uchwa³y. Nie-
mal ca³a ziemia le¿¹ca w atrak-
cyjnych miejscach zosta³a wyku-
piona. Przekszta³canie ziemi rol-
nej na dzia³ki rekreacyjne spo-
wodowa³o ogromny wzrost cen
ziemi. Uzyskanie zgody od rad-
nych na budowê domów spo-
woduje dalszy wzrost. Nie dziwi
zatem fakt ogromnych nacisków
ze strony w³aœcicieli na urzê-
dników, burmistrzów i radnych,
¿eby przepchn¹æ uchwa³ê. Argu-
menty s¹ takie, ¿e jest to bardzo
korzystne dla gminy, gdy¿ nakrê-
ci inwestycje budowlane, a poza
tym ¿e nie ma ¿adnych zagro¿eñ,
i ¿e w³aœciciele ziemi maj¹ po
prostu prawo do zbudowania
domów nad jeziorami. Takie
myœlenie jest niebezpieczne i
narusza interesy gminy, czyli nas
wszystkich. Jak¹ korzyœæ bêd¹
mieli mieszkañcy gminy z tego,
ze ktoœ z Warszawy zbuduje
sobie dom nad jeziorem? Zwo-
lennicy takiej opcji wyliczaj¹

korzyœci z wiêkszych podatków
oraz wzmo¿enia inwestycji
budowlanych. S¹ to jednak
pozorne korzyœci. Straty bêd¹
znacznie wiêksze i nieodwraca-
lne. Wokó³ jezior powsta³y tysi¹-
ce dzia³ek rekreacyjnych. Wszy-
scy, którzy kupili takie dzia³ki i
zbudowali lub buduj¹ domy w
odleg³oœci powy¿ej 100 m od
brzegu mieli zapewniony swo-
bodny dostêp do jezior. Pozwole-
nie na budowê domów nad jezio-
rami utrudni, a wrêcz uniemo¿li-
wi taki dostêp. Zas³oni te¿  w
wielu przypadkach widok na
jeziora, co te¿ nie jest bez
znaczenia. Inne wielkie niebez-
pieczeñstwo to zachwianie
równowagi ekologicznej i realna
groŸba zanieczyszczenia naszych
jezior. W³adze miasta musz¹
przede wszystkim chroniæ
interesy mieszkañców gminy.
Nie wolno dla materialnych
korzyœci jakiejœ grupy nara¿aæ
dobra ca³ej spo³ecznoœci. W tej
sprawie postawa radnych, którzy

przeforsowali uchwa³ê dotycz¹c¹
zagospodarowania brzegów
jeziora Wenyk jest niezrozumia-
³a, ¿eby nie powiedzieæ podej-
rzana. Dlaczego kosztem nas
wszystkich d¹¿y siê do pomno-
¿enia maj¹tku ludzi z zewn¹trz,
którzy nastawieni s¹ tylko na
doraŸny zysk za wszelk¹ cenê?
Na sesji Rady Miejskiej 29
kwietnia 2008r. zosta³ uch-
walony miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu
po³o¿onego w obrêbie Jemio-
³owo (czêœæ II) w gminie Olsz-
tynek. Uchwa³a ta zezwala na
zabudowê dzia³ek le¿¹cych na
brzegu jeziora Wenyk w pasie
100m od brzegu. Jest to nie-
zwykle niebezpieczny precedens,
zagra¿aj¹cy œrodowisku biolo-
gicznemu tego jeziora oraz
utrudniaj¹cy dostêp do jego
brzegów.

Plan zagospodarowania terenu
miêdzy jeziorami Wenyk i
Jemio³owskie nie by³ nale¿ycie
konsultowany z mieszkañcami

Jemio³owa, z Polskim
Zwi¹zkiem Wêdkarskim (ko³o w
Olsztynku) oraz z Gospodarstw-
em Rybackim w Swaderkach,
które dzier¿awi te jeziora. Plan
ten przewiduje przekszta³cenie i
zagospodarowanie na cele
rekreacyjne i budowlane 10 hek-
tarów ziemi. Stwarza to zagro¿e-
nie dla miejscowego ekosystemu
obwodów jeziorowych, w tym
dla szlachetnych  gatunków ryb i
raka b³otnego (objêtego ochron¹
gatunkow¹) ze wzglêdu na
potencjalne zagro¿enie zanie-
czyszczeniem  cieków wodnych i
jezior z braku kanalizacji, tak jak
ju¿ wczeœniej  by³o  w wielu
innych miejscach nad jeziorami
w gminie Olsztynek. Nasze
jeziora jako w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa stanowi¹ niezwykle
cenne bogactwo dla wszystkich i
musz¹ podlegaæ szczególnej
ochronie. Z tego wzglêdu nale¿y
dokonaæ zmian w planie
zagospodarowania, szczególnie
pod k¹tem jego  zgodnoœci z
europejskim prawem ochrony
œrodowiska. Nale¿y równie¿
przeprowadziæ konsultacjê ze
wszystkimi zainteresowanymi
stronami. Jest to niezwykle
wa¿ne zadanie dla burmistrza i
wszystkich radnych, którzy
reprezentuj¹ interesy miesz-
kañców naszej gminy.

Bogumi³ KuŸniewski

Czy radni Olsztynka chc¹
zniszczyæ nasze jeziora?

Jeziora i lasy to najwiêksze bogactwo naszej gminy i magnes œci¹gaj¹cy turystów i wczasowiczów.
Jeziora stanowi¹ce w³asnoœæ skarbu pañstwa s¹ i musz¹ byæ ogólnodostêpne. Niestety w ostatnich
latach zachodz¹ niebezpieczne procesy, które mog¹ spowodowaæ z³amanie tej zasady. Coraz wiêcej
ziemi z dostêpem do jezior przechodzi w rêce prywatne. Dawniej istnia³o prawo zabraniaj¹ce
budowy domów w pasie stu metrów od linii brzegowej. W ci¹gu kilku lat sytuacja zmieni³a siê
diametralnie.

Znajdź różnice
Zaznacz na zdjêciu po prawej stronie 8 ró¿nic, wytnij zdjêcie i przeœlij na adres redakcji. Spoœród praw-

id³owych rozwi¹zañ wylosujemy nagrodê w wysokoœci 20 z³. 



4, 18 IV, 2 V, 23 V Junior
Party, dyskoteka nastolatków w
MGOK-u dzia³a. DJ Vaxel
zaprasza  w niektóre pi¹tki o
godz. 19.00. Szczegó³y na
plakatach!

17 IV "Spotkania z Poezj¹
Dzieciêc¹". Przeprowadziliœmy
rejonowe eliminacje do tej,
najwiêkszej w regionie, imprezy
dla m³odych recytatorów. Wys-
t¹pi³o 14 osób w kategorii klas 
I-III i 13 w kat. IV-VI. Do
imprezy fina³owej w Olsztynie
zakwalifikowali siê: z grupy
m³odszej - Aleksander Sova,
Ewa Kamieniak i Oliwia
Bodaczewska a ze starszej Dag-
mara Klus, Jakub Poziemski i
Micha³ Wasilewski. Gratuluje-
my!

23 IV Przegl¹d Teatrów
Szkolnych "Arlekin". Oprócz
zespo³ów z naszej gminy (SP
Waplewo, SP Mierki, SP Olsz-
tynek) wyst¹pi³y7 2 grupy z
Ostródy i 2 z Lidzbarka
Warmiñskiego.

Kompetentne jury z Pani¹
Katarzyn¹ Kropid³owsk¹,

aktork¹ Teatru Jaracza,
wyró¿ni³o Teatrzyk "Fiku-Miku"
z Lidzbarka, Ko³o Teatralne
"Trójeczka" z Ostródy, "Maliny"
z SP w Olsztynku, SP Waplewo i
Kabaret "Ziutek" z Lidzbarka.

1-4 V Olsztynecka Ma-
jówka. W programie by³o sporo
imprez sportowych i rekrea-
cyjnych (turniej pi³karski tramp-
karzy, turniej siatkówki, zawody
rowerowe i latawcowe, wyœcigi
na rolkach i hulajnogach),
dyskoteka nastolatków, filmy w
kinie "Grunwald", konkursy dla
dzieci i doros³ych, wystêpy

zespo³ów z MGOK-u ("D-moll-
ki", "Crazy Daisy", "Jasiek i
Przyjaciele", "Mali Bêbniarze",
"Fanki", "Tequilla", "Discret
Noise", "Polopiryna", "Perkusyj-
na 4-ka", trio breakdance'owe,
"Fantazja", "Mefisto"), wystêpy
zespo³ów folklorystycznych z
Kaliningradu ("Kalinka", i
"Ansambl Narodnych Muzykan-
tow") i koncerty gwiazd -
zespo³ów "Shannon" i
"Mafia". 

Wszystkie te imprezy orga-
nizowane by³y - nad jeziorem, w
sali gimnastycznej Gimnazjum,
na "lodowisku", byliœmy te¿
obecni na skansenie, podczas II
Targów Ch³opskich. £¹czna
iloœæ uczestników - 43 osoby i
19 dru¿yn, widzów ok. 2000.
Sponsorzy Majówki: Firma
Eurobet, Stacja Paliw K.
G¹siorowskiego i Przedsiê-
biorstwo Budowlane "Darex".
Du¿e dziêki!

11 V Festyn Zielono-
œwi¹tkowy w Skansenie. Po
czêœci oficjalnej z udzia³em Bur-
mistrza oraz goœci z PSL-u wys-

t¹pi³y nasze zespo³y wokalne -
m³ode "D-mollki", "Crazy
Daisy" i legenda polskiej estrady
Andrzej Rosiewicz. Atrakcyjne
by³y zmagania dwóch ekip
rekreacyjnych - z Kunek i zorga-
nizowanej ad hoc z Burmistrzem
i Przewodnicz¹cym Miejskiej
Rady w sk³adzie. By³a dobra
zabawa i, co na razie rzadkie,
dobra pogoda.

19 V Kapela "Œparogi"
wspomog³a folklorystyczn¹ kon-
ferencjê zorganizowan¹ przez
MBL.

30-31 V Nasze zespo³y -

"Tequila", "Discret Noise" i
"Polopiryna" udziela³y siê
muzycznie podczas imprez Olsz-
tyneckich Dni Rodziny ("Bez-
pieczne Wakacje" i Festyn w
Waplewie). Dom Kultury zaj-
mowa³ siê te¿ na tych impre-
zach, tzw. "technik¹".

1 VI   IX Festiwal Dzieciê-
cych Zespo³ów Muzycznych.
Wyst¹pi³o 10 zespo³ów - 3 z
P³ocka, 2 z Bartoszyc, 1 z
Kwidzyna, 4 z Olsztynka oraz 3
pianistki z Janowa wystêpuj¹ce
solo. Goœciem specjalnym
imprezy by³ folklorystyczny
zespó³ dzieciêcy z Kaliningradu.
Tym razem komisja wyró¿ni³a
g³ównie zespo³y olsztyneckie,
nic w tym dziwnego bo nasze
zespo³y s¹ znane i chêtnie
zapraszane na imprezy nie tylko
w naszym regionie. 

Pierwsze miejsce przypad³o w
udziale sympatycznym dziew-
czêtom z grupy "Tequila", a 
II m, aex equo z "Oktaw¹" z
P³ocka, zajêli "Mali Bêbniarze".
Na III miejscu znalaz³y siê
równie¿ 2 zespo³y - "Mar-
chewkowe Pole" z P³ocka i
"Cold Water" z Bartoszyc.
Komisja przyzna³a te¿
wyró¿nienia indywidualne, m.in.
naszym artystom: Oli Binkul
(vocal), Mateuszowi Remi-
szewskiemu (bêbny) i Piotrkowi
Binkulowi (bas).

2 VI Dzieciêcy Saloon w
Skansenie. "Tutaj nikt nie
œpiewa o kowbojach" to frag-
ment tekstu hymnu Pikniku
Country "Wszystkie drogi
prowadz¹ do Mr¹gowa". Na
naszej imprezie, z okazji Dnia
Dziecka - odwrotnie, wszystko
dotyczy³o westernu. Dzieci
przysz³y przebrane za kowbojów

lub Indian, by³o "malowanie bla-
dych twarzy" w barwy wojenne,
konkursy country z nagrodami w
postaci gwiazd szeryfa, nasze
zespo³y - "D-mollki" i "Crazy
Daisy" œpiewa³y piosenki o
Dzikim Zachodzie a gwiazd¹ na
estradzie by³ sam Czarek
Makiewicz - autor wspomnianej
pieœni. Na dodatek s³oñce sma-
li³o... jak na prerii!

7 VI Mali Bêbniarze wyst¹pili
na Dniach Rodziny w Domu
Dziecka w GryŸlinach, a "Blue
Velvet" na scenie Mistrzostw
Œwiata w Siatkówce Pla¿owej w
Starych Jab³onkach.

Wkrótce:
21 VI Rynek. Zlot Moto-

cykli Zabytkowych.    
22 VI godz. 17.00, Pla¿a

Miejska. Wianki '08.
4-6 VII Dni Olsztynka
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Andrzej Rosiewicz na scenie w Skansenie.

Festyn Zielonoœwi¹tkowy.  Burmistrz wykaza³ siê krzep¹ 
w zawodach przeci¹gania liny.

Najlepiej przebrana Indianka
w Skansenie.



Dni Olsztynka 2008

4 lipca (piątek)

17.00 - program artystyczny z miasta partnerskiego Polessk (Rosja)

- zespół wokalny

- grupa teatralna “Labiau”

20.00 - estrada młodych

21.00 - koncert “Peacemaker”
22.30 - pokaz bractwa rycerskiego

23.00 - taniec z ogniem

5  lipca (sobota)  Rynek Miasta

Sobota z Kubusiem
11.00 - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kubusia

12.00 - Parada Dni Olsztynka

12.30 - koncert orkiestry dętej z Płońska

14.00 - Plastyczny Kogel Mogel - konkursy i zabawy dla dzieci 

15.40 - Tour de Olsztynek - rajd rowerowy dla najmłodszych

16.00 - Program dla dzieci - Grupa Artystyczna “O’Karyna”
17.30 - Bieg o Puchar Olsztynka

18.00 - turniej VIP-ek

18.55 - rodzinne zdjęcie  mieszkańców Olsztynka 

19.00 - koncert czeskiej grupy "Princess" (przeboje “Queen”) 

21.00 - gwiazda wieczoru "Mr. Zoob"
22.30 - pokaz sztucznych ogni

23.00 - 2.30  zabawa taneczna z zespołem “Antykwariat”

6 lipca (niedziela)

8.00 - zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Olsztynka (plaża miejska)

Festyn w Skansenie

15.00 - Grupa Tańca Irlandzkiego “Elphin”
16.00 - Perły Olsztynka

16.30 - kabaret Elita

18.30 - Koncert “Riverboat Ramblers”

Imprezy towarzyszące:

- 5.07 - Jarmark Olsztynecki (plener rzeźbiarski, rzemiosło, handel),

- 5.07 - III Rolniczy Mityng - pokaz techniki rolniczej (ul. Mierkowska 4) 

organizatorzy: MGOK, ul. Chopina 29, tel. 519 22 01, UM, MBL, Tymbark 

Główni sponsorzy: TYMBARK S.A. i PRODUCENT MARKI SPECJAL  
Sponsorzy m.in: Eurobet, Provimi-Rolimpex Olsztynek, AGAPLAST, , Stacja Paliw K. Gąsiorowski, Octim, Matrex-

Mierki, Krzysztof Ziółkowski - Pole Namiotowe Swaderki, F.H.U. Lear, Restauracja Węgierska Tokaj, Darex, Bank

Spółdzielczy w Olsztynku, H.U.B. F. Piłat, Sklep RTV - Z. Wyszkowski, Zakład Fotograficzny Studio R, Auto Części

RAFAN, Euroterm, PHU DEJOT Jacek Drelich, Anna Rozbicka  Pośrednik Ubezpieczeniowy, M-Auto P. Michalski...

SPONSOR IMPREZY

PATRONAT MEDIALNY



14.04.2008r. o godz. 6:30 na
chodniku przy ulicy Szkolnej 12
znalaz³am rannego pieska,
potrzebna by³a natychmiastowa
pomoc. Zauwa¿y³am œwie¿¹
krew, wygl¹da³o to na postrza³.
Zanios³am psa do lecznicy przy
ulicy Œwierczewskiego. Dr
Nowak oœwiadczy³ ostatecznie,
¿e pies ma ranê postrza³ow¹.
Niestety operacja, któr¹
niezw³ocznie przeprowadzi³,
skoñczy³a siê niepowodzeniem -
nie móg³ dostaæ siê do œrutu. P.
Joanna Zarêba zabra³a pieska
do lecznicy w Olsztynie. Tutaj
przeprowadzono drug¹ oper-
acjê, usuniêto œrut z p³uca, ale
pieska nie uda³o siê ju¿ ura-
towaæ. Doktorzy orzekli, ¿e
strza³ musia³ byæ oddany z
bliska. Piesek przebywa³ pod
balkonem p. Jagody Lubowieck-
iej na ulicy Szkolnej 10, mia³

budê, by³ dokarmiany, przeze
mnie, tj. Zenobiê £apiñsk¹, p.
Krystynê Kaska, p. Joannê
Zarêbê oraz p. Jagodê
Lubowieck¹.

Nikomu nie wadzi³, nikogo nie
ugryz³, by³ przyjazny, przesiedzi-
a³ 5 lat. Cz³owiek, który to zrobi³
zdolny jest do najgorszego. Ten
ktoœ nie ma sumienia!

Œrut zosta³ dostarczony
policji, trwa w tej sprawie
postêpowanie. 

Dr Krzysztof Nowak
przeprowadzi³ operacjê na swój
koszt. Bardzo dziêkujemy, jest
Pan wspania³ym cz³owiekiem i
lekarzem weterynarii z powo³a-
nia!

Zenobia £apiñska, 
Krystyna Kaska,
Joanna Zarêba, 
Jagoda Lubowiecka.
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SKLEP SPECJALISTYCZNY DLA ZWIERZ¥T
PRZY GABINECIE WETERYNARYJNYM "LEK AGRA"

UL. ŒWIERCZEWSKIEGO  2

O F E R U J E
KARMY I  DIETY

FIRMY: PURINA, ROYAL CANINE, HILL'S, EUKANUBA, NATURA, WALTHAM...
/POSIADAMY KARMY NA WAGÊ NA KA¯D¥ KIESZEÑ/

PRAWID£OWE KARMIENIE TO INWESTYCJA W ZDROWIE TWOJEGO PUPILA

W SPRZEDA¯Y: AKCESORIA DLA ZWIERZ¥T
ŒRODKI OCHRONY PRZED PASO¯YTAMI
PREPARATY PIELÊGNACYJNE
SPECYFIKI WETERYNARYJNE

PROWADZIMY SPRZEDA¯ PISKL¥T JEDNODNIOWYCH Z DOWOZEM DO ZAMAWIAJ¥CEGO

Us³ugi œwiadczy gabinet weterynaryjny Krzysztofa Nowaka 
Tel. (089) 519-44-55, kom. 0-501-573-960

Komu zawiniło zwierzę?

Usługi 

Spawalniczo - Ślusarskie

Olsztynek

tel. 697-656-190, 089 519-31-69

konkurencyjne ceny!
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KRZY¯ÓWKA
NR 146

Poziomo: 
1) alkoholik 5) szeroki 9) dzwony 10) wybiera siê 11)
ostro¿nie 12) bez s¹du 13) bez kawa³u 14) k³opot z handlem
15) horror w tartaku 16) ma nosa 18) ratuje w H20 19) z
nieba 21) Alternatywy 4 23) sposób na katar 24) dla filmow-
ca  25) szklana 26) ma 4 kó³ka 27) sika w parku

Pionowo:
1) dramat w rodzinie 2) uwa¿ny 3) fryzjerka 
4) œpiesz siê powoli 6) zwariowane 7) wykonuje usterki 
8) powierzchowny 16) umowa o pokój 17) dmuchawiec 19)
tak 20) w targ 22) gra

Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 10 lipca pod 
adresem redakcji. Spoœród prawid³owych rozwi¹zañ wylosuje-
my nagrodê w wysokoœci 40 z³. Prawid³owym rozwi¹zaniem
ostatniej krzy¿ówki by³o has³o: “Królestwo za konia”. Nagrodê
wylosowa³a Danuta Szyjka z Olsztynka .



- filtry oleju, paliwa i powietrza
- klocki i szczêki hamulcowe
- paski rozrz¹du i klinowe
- benzyny i olej napêdowy

PE£NY ASORTYMENT

realizacja w ci¹gu 1 dnia

STACJA PALIW K. G¹siorowski
11-015 Olsztynek, ul. Jagie³³y 5 B, tel. 89 519 39 39


